ROMANIA
JUDETUL BIHOR

Consiliul local al OMSUIUISTEI

tncheiat azi 29.09.20L4 Tn sala de gedinle a Consiliului Local al oragului gtei,
cu ocazia gedintei extraordinare de maximd urgen!5 a Consiliului Local al oragului gtei
din luna septembrie. $edinta a fost convocatb de cdtre Primarul oragului $tei potrivit
Dispozitiei nr.229 din data de 26 septembrie 20L4.
La inceperea gedintei sunt prezenti in salS 10 consiliedi locali gi consilierul
juridic al Consiliului local al oragului $tei jrs. Orag Ionut, care intocmegte procesul
verbal al gedinlei.
Absenteazd Harn Mihai, Lucaciu Ioan, Miara Horia 9i Pbulag Emil, Groza Ioana
fiind demisionarS.
Particip5 la gedintd din partea conducerii Primdriei oragului gtei:
- Primar - ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- dl. Viceprimar - Cioarb Marius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichita Mariana.
Din paftea S.C. Solceta S.A. $tei pafticipi la SedintS d-na. Odegteanu
Monica - Director General.
$edinta a inceput la ora 16:00.

Punctul 1: Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedin{a
extraordinari de maximi urgenfi a Consiliului Local al oraqului gtei din
data de 29 septembfie 2OL4, orele 16.00, care a avut loc in sala de
qedinfi a Consiliului local al oraqului $tei
in

calitate de pregedinte de gedin!5 pentru luna septembrie, anul curent, dl.
Petrigor Traian supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind votatd favorabil in
unanimitate.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost votat favorabil in unanimitate

Punctul 2: Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
al oraqului $tei in AGA SC SOLCETA SA STEI
Toate cele 3 comisii de specialitate ale Consiliului local al oragului $tei au

avizat favorabil acest proiect de hotdrdre.
Pregedintele de gedin!5 supune la vot, proiectul de hot5rdre, acesta fiind votat
favorabil in unanimitate.

Acest proiect de hotdrfire a fost adoptat fiind votat favorabil in
unanimitate de cdtre consilierii locali prezenli la lucrdrile gedinfei,

Punctul 3: Privind imputernicirea reprezentantului Consiliului
Local al oraqului $tei in AGA sc solceta sA, gtei, si susfini aprobarea
materialelor de pe ordinea de zi a AGoA(Adunarea Generali Ordinari a
Acfionarilorf SC SOLCETA SA Stei
Toate cele 3 comisii de specialitate ale consiliului local al oragului gtei au

avizat favorabil acest proiect de hotirdre.
Pregedintele de gedintd supune la vot, proiectul de hotdrdre, acesta
fiind votat
favorabil in unanimitate.

Acest proiect de hotdrdre a fost adoptat frind votat favorabil in
unanimitate de cdtre consitierii locati prezenli la tucrdrile gedinfei.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi gedinla se incheie la ora 16:15,
drept
pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal, care este format
din 2 tOor!)
pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE

H'C.L. nr.92129-09.2014 - Privind aprobarea ordinii d.e zipentru qedinfa
extraordinarS- de maximd. urgenfd a Consiliului Local al oraqului
$tei din
data de 29 septembrie 2O14, orele 16.00, care a avut loc in sala de qedinfd a
Consiliului local al oraqului gtei
H'C'L' nr.93129-A9-2O!4- Privind desemnarea reprezentarttului Consiliului
Local al oragului gtei in AGA SC SOLCETA SA $TEI
H.c. L. nr. 94 I 29.09. 20 14 -privind imputernicirea reprezenta"nturui
consiliului Local al oraqului gtei in AGA sc solcet" sA, gtei, sd suslind
aprobarea materialelor de pe ordinea de zi a AGOA(Adunarea Generald
Ordinard a Acfionarilor) SC SOLCETA SA gtei
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