JUDETUI, BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
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Incheiat azi,30 octombrie
orasului Stei, cu ocaziasedintei de
consilieri

yrm?aza sa depunajuramantul pentru a fi validat ca si consilier local in
Consiliul
local al orasului Stei. Absent"*idl. consilier local
Harn Mihai.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei, participa
dl.ec Cioara Marius ,
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P9ntru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa
dl.Sere Alin,
informatician.
Sedinta a fost convocata inbazaDispozitiei Primarului
nr.24gl20I4 si a
inceput la orele 13,00, fiind filmata de postul local
de televiziune National TV Beius.
Punctul 1: Alegerea presedinteului cle sedinta.Dna Dale
Voichita Mariana
adoptarii de hotarari valabile, propune ca
rm ROF Consiliu local Stei, pe dna
unct a fost aprobat cu unanimitate de voturi
na Tigan Ioana- Maria, in calitate cle
limenteze ordinea de zi cu un punct si
transformarii functiei publice vacante
gradprofesional superior,, care va fi
re aprobare ordinea de zi cu moclificarea
imitatc de voturi.
erbale de la sedintelc de Consiliu local din
ct a fost aprobat cu una,rimitate cle voturi.
d validarea manclatului de consilier local
rrge Dacian-Adrian, membru supleant pe
lista de candidati a Partidului National Libeial la alegerile
iocal" din iunie 2012.
Dl'Miara Horia spune ca il roaga pe dl.Horge Daciir ca sa
spuna cateva cuvinte,
dupa depunerea jurmantului. Dl.Horge Daciin- Adrian
depunl juramantul, dupa care
se supune la vot validarea mandatului clc consilier
al acestuia.Acest punct a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 5: Proiect de hotarare privincl aprobarea transformarii
functiei publice
vacante de auditor, grad profesional aiistent, in auditor, gracl
profesional superlor .Se
prezinta situatia din comisii, dupa care se trece
la-vot.acest punct a fost aprobat ctr
unanimitate de voturi.
Punctul 6: Informare referitoare la contractul pentru
finantare nerambursabila
nr'1954tr/12'05.201 1, avand ca obiect finantarea irnpiementarii
proiectului cu tillul
,,Amenajare parc oras Stei, jud.Bihor". Se inscriu la cuvant urmatorii:

Junc Valentin : Propun oa sa se dea cuvantul dlui Plastin Ioan perirtru a
prezenta situatia de la acest punct al orclinii de zit

Plastin Ioan : Am reusit sa intram
documentatia la organele centrale compet
intalnirea cu presedintele APM la Oradea
sa se mai obtina cel de la Comitetul Direct
transa aIII-a. Pana la sfarsitul lunii septe
montarrea dalelor inerbate din interiorul S
toate lucrarile din proiect!
Punctul 7 : Diverse.Se inscriu la cuvant urmatorii:
Moldovan Teodor intreaba pe dl.viceprimar daca se refac in acest an
se ludreaza in

inundatiilor.la
Lucaciu Ioan : La drumul spre C
curge pe sosea.Trebuie remediata lucrarea
apraape si se poate inglreta strada, produc
Miara Horia vine cu rugamintea de
str.Nicolae Iorga.
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sedinta de azi situatia cu stadiul
i cheltuieli pe anul 2014 sinu s-a
pentru sedinta urmatoare!
Cioara Marius, viceprimar : Se Ihc lucrarile la trotuar pe str.Nicflae Iorga si
se intampimna amrmite greutati! Solicit de la cetatenii Steiuluiinfottnare]in timp util,
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se

me
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Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinta se incheie, la o[ele 13,47.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal care are un irumar <le 2

BORDEROU CU HO'IARARILE ADOPTATE:
-HCL 95 din 30.10.2014- Alegerea presedintelui de sedinta
-HCL 96 din 30.10.2014-Aprobar de zi
-HCI- 97 din30.I0.20l4selor verbale cle la sediritele de
Consiliu local din data de 25.09.2014
4
-HCL 98 din 30.10.2014- Privind
Consiliul local al orasului Stei al d-lui Ho
lista de candidati a Partidului National Li
-HCL 99 din 30.10.2AA- Privind
vacante de auditor, grad profesional asist
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SECRETAR,
Jrs.Dale Voichila-

