JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat azi,23 decembrie 20l4,la sala de sedinte a Consiliului local al
orasului Stei, cu ocazia sedintei de lucru extraordinare de maxima urgenta a acestuia,
la care participa 10 consilieri locali din totalul de 15, absentand domnii Cuc Adrian,
Harn Mihai, Horge Dacian, Junc Valentin si Miara Horia.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei, participa dl.ec.Cioara Marius,
viceprimar si dna jrs Dale Voichita Mariana, secretar,dl.ing.Balaj Gheorghe Iulian,
primarul orasului Stei, fiind plecat laoradea,la sedinta, la datatinerii
sedintei.Pentru sustinere raport de specialitate particip a dna ec.Lolea Elena, contabil
sef.

Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl. Sere Alin,
informatician, iar pentru redactare proces verbal dl.csjrs.Tirla Liviu.
Sedinta a fost convocata inbazaDispozitiei Primarului nr.333120l4 si a
inceput la orele 13,00 .
Dna Dale Voichita Mariana, constatand prezentaconsilierilor in vederea
adoptarii de hotarari valabile, da cuvantul dnei consilier local Bama VioletaEcaterina , care intr-o sedinta anterioara a fost aleasa presedinte de sedinta pe luna in
curs, pentru a conduce lucrarile sedintei.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi.Dna Barna Violeta-Ecaterina, in calitate
de presedinte de sedinta, supune spre aprobare ordinea de zi. Acest punct a fost
aprobat cu cu unanimitate de voturi de consilierii prezenti.
Punctul2: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
orasului Stei pe anul2014. Se da cuvantul dlui viceprimar Cioara Marius, care
prezinta situatia in detaliu. Dansul spule spune cainbazaouc 312013 am fost
nevoiti sa luam un credit de 15 mld.lei. Am platit conform scadentarului, iar inbaza
OUG 7412014 Guvemul Romaniei ne restituie o parte din bani si dobanzi, aferenti
trimestrului IV al anului in curs.
Dl.Lucaciu Ioan spune ca toate primariile care au avut datorii si nu le-au
achitat si-au primit banii lazi si intreaba pe dl.Cioara Marius de cat timp a intrat in
vigoare ouc 74/20r4,1a care acesta ii raspunde ca de circa o saptamana. In
continuare dna Barna Violeta-Ecaterina prezintapH , care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi de consilierii prezenti atatpe articole cat si pe ansamblu.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinta se incheie, la orele 13,26.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal care are una pagina.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL I 13 din 23.12.2014- Aprobarea ordinii de zi
-HCL 114 din 23.12.2014- Aprobarea rectificarii bugetului local al orasului
Stei pe anul20l4.

