RON,l

ANIA

JIJDE-I.UL BII-]C)R

NS-I'I\A I']A PUBL]CA LOCALA A ORAS'ULUI STEI
Mures(nu nn 4 B, telelon 0259/3323.J7 -far 0259/332348
te.l mobil 0753/040797, tewn.p ma aslei.rc. e-mail: primariaorasuluislei@mull.com

ADM\]

str. Andrei

Incheiat azi 26.05.2016 in sala de gedinte a Consiliului Local al oragului $tei,
cu ocazla gedintei ordinare a Consiliului Local al oragului $tei din luna mai. Sedinta a
fost convocati de citre Primarul oragului $tei potrivit Dispozitiei nr. 92 din data de 20
mai 2016.
La inceperea gedintei sunt prezenti in salb 14 consilierii locali gi consilierul
juridic al Consiliului local al oragului $tei jrs. Orag lonut, care intocmegte procesul
verbal al gedintei.
Absenteazd dl. Dumitra Horia.
Paticip; la gedingi din partea conducerii Prim5riel oragulul $tei:
- Primar - ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- dl. Viceprimar - Cioari Marius Dorel;
- Secretar prin Dispozitle - jrs. Tirla Liviur.
9edinta este televizata de cdtre postul National TV Beiug.
Sedinla a inceput la ora 13:00.

Punctul 1: Alegerea Pregedintelui de gedinti
dl. Tirla: spune c5, potrivit Regulamentului de Organizare gi Functionare a
Consiliului Local al oragului $tei, consilierul care urmeazb sb fle pregedinte de gedintA,
in ordine alfabeticS. este dl. Cioard N4arius Dorel.
Supusd la vot, aceastt propunere este vcrtatE
consilierii locali.

Acest punct de pe ordinea de
consilierii locali in unanimitate.

in

unanimitate de cdtre

zi a fost votat favorabil de cdtre

Punctul 2r Aprobarea ordinii de zi
pregedinte de gedin!5 pentru luna mai, anul curent, dl. Cioard
Marius supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind suplimentat5 cu un articol
nou la Proiectul de Hotbr6re privind rectificarea de buget, precum si cu adresa de la
Prefectura Bihor, prin care se rbspunde la neclariftilile invocate in cadrul gedintei
Comisiel nr. 3 de sbpt5mAna trecutd, privind prersupusa incompatibilitate a dl.
consilier local Staniste Ovidiu, noua ordine de :zii, fiind votatd favorabil in
unanimitate de citre consilieril locali.

in calitate de

Acest punct de pe ordinea de zi a fost vol:at favorabil in unanimitate

Punctul

3:

privind aprobarea procesului verbal

Consifiuf ui Local al oragului gtei din data de 2A.O4,ZOh6

al

gedinlei

. \eni1d obieclii legate de continutul procesului-verbal al gedintei ordinare a
^
Consiliului local al orasului Stei din data 28.04.2016, dl. presedinte de gedint5 il
supune spre aprobare, acesta fiind votat favorabil in unanimitate.

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

Punctul

4l Privind

$tei pe anul

aprobarea rectificirii bugetului local al oragului
2OL6, bugetul local al oragului gtei, rectificat, va ft de

17.543,35 mii lei

Toate cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil f5rd amendamente atet
Proiectul de Hot5r6re, at6t varianta initialS cat 9i cea cu articolul in plus cu care s-a
suplimentat.
rll Prpcerlinfo do
cuv6nt sau discutii ra ..a:f'?li,::JT:'iJ,T.L1'":?."11 ::[,.H".r*:l.i:'".Jlil,i,:
Proiectului de hot5r6re si il supune la vot, rezultatul votului fiind acela de 14 vorun
"pentru", 0 voturi "impotrivS" 9i 0 voturi "abtinere,,.
<

Acest proiect de hotdrire

unanimitate
gedintei.

a fost adoptat, fiind votat favorabil cu

de voturi de cdtre consitierii tocali prezenli ta

tucrdrite

Punctul 5: Privind aprobarea Bilanlului contabit intocmit la data de
31.12.2015 al Societitii Comerciate ..CENTIIUL MEDTCAL SAnArArel
PENTRU TOTI", SRL, gtei

-

dl. cioard Marius Pregedintele de gedinlb 9i Viceprimarul oragului gtei,
constatb ci, toate cele 3 Comisii de specialitate ale Consiliului locala al orasului Stei
au avizat favorabil fbrd amendamente si in unanimitate acest proiect de hotirare. iar
nefiind inregistrate propuneri sau luiri de cuv6nt nici in sedintele pe comisii si nici in
plen fald de acest punct, trece la supunerea la vot a proiectului de hot5rdre. acesta
este votat favorabil cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotdrdre a fost adoptat, fiind votat favorabil cu
unanimitate de voturi de cdtre consihbrii lacali prezenli la lucrdrile

gedintei.

Punctul 6: Privind imputernicirea reprezentantului consiliului Local
al oragului gtei in A,c.A. S.C, Solceta S.A, - gtei, si suslini aprobarea
ordinii de zi 9i a materialelor de pe ordinea dle zi a A.G.O.A. (Adunarea
General5 Ordinari a Actionarilor) S,C. SOLCETA S.A. gtei
comisiile 7, 2 si 3 au avizat favorabil
acest Proiect de hotd16re.

in

unanimitate si

fbri

amendamente

Nefiind inregistrate lubri de cuv6nd pe baza materialelor prezentate la acest
punct, Pregedlntele de sedintE il supune la vot, rezultatul votului flind urmdtorul: 12
voturi "pentru", 0 voturi "impotrlv5" 9i 2 voturi "ablinere" (dl. Stanigte si dl. Miara).

Acest proiect de hotdrire a fost adoptat, fiind votat favorabil cu 72
voturi de cdtre consilierii locali prezenli la lucrdrile gedinfei,

Punctul

7i

Informare cu privire adresa Instituliei Prefectului

judelului Bihor cu nr. L740 din 19.05.2016.

Consiliertil locali au luat la cunostint6 de continutul acesteia.

Punctul 8: Diverse
dl. Cioart Marius: in calitate de Presedinte de gedin!t, ii roagb pe consilierii locali ca
lu5rile de cuv6nt ale domniilor lor la acest punct, s; fie legate strict de necesitblile
cetSlenilor orasului gtei, fird a se face campanile electoralS.
dl. Miara: propune urgentarea efectuirii marcajelor rutiere in orag pentru a se evita
pe c5t posibil accidente rutiere cauzate de lipsa acest(lra.
De asemenea, mai spune c5, la gedinta precedentd a cerut dlui Stanigte
Ovidiu, in calitatea dominiei sale de Pregedinte la CSO $tei, un raport de activitate gi
un bilant contabil, pentru a se vedea modul cum s-au cheltuit banii alocali de
Primdrie la club, dar av6nd in vedere faptul cE, domnia sa si-a dat demisia din functia
de Pregedinte, doreste sA gtie cui sa adreseze aceastE solicitare.
Totodat5, solicitt executivului, clarificarea problemelor existente la locuintele
ANL din ora9, precum 9i repaftizarea cat mai urgentS a locuinlelor ANL finalizate.
In final, mullumegte colegilor din Consiliul local $tei precum 9i executivului
pentru activitatea din ultimii 4 ani, precum 9i pentru colaborare.
dl. Primar: pentru inceput apreciaz; cd, avdnd in vedere faptul ct, s-a deschis
sesiunea de proiecte in data de 25.05.2016 si va fi deschis5 pdni la data de
25.IL20I6, s5ptimina viitoare este poslbil sd convoace Consiliul local intr-o gedin!6
extraordinard, pentru a se aproba depunerea unui prolect privind amenajarea Lacului
OrSgenesc, deoarece sunt ganse ca proiectele care sunt depuse primele 9i care
intrunesc 70 de puncte, sd intre direct la finanlare lSrd sd mai treacd prin celelalte
etape intermediare,
In ceea ce privegte proiectul de hotdrare privind rectiflcarea de buget, domnia
sa spune c5, aceasta a fost necesard pentru alocarea unei sume de bani Spitalului
Ordgenesc $tei, care intentioneaz; sE achizitioneze aparaturE de specialitate.
Legat de problema pusb in disculle de cdtre dl. Miara, privind locuinlele ANL,
dl. Primar spune c5, s-a depus la ANL Bucuregti o adresE pentru a se clarifica modul
de repartizare al acestora, deoarece au survenit modific5ri in legislatie, 9i implicit 9i in
criteriile de repartizare a locuintelor de tip ANL.
in continuare, domnia sa spune c5, in data de 5 mai 2016, la Casa de Culturi
a avut loc o gedin!5 publicd, in care au fost prezentate realizdrile Administratiei
Publice Locale a orasului Stei in perioada mandatului 2012-2016, aceste reallzdri
reg5sinduse si intr-o brosurb care este disponibilS celor doritori, atat consilieri locali
c6t 9i cetbleni ai oragului Stei.

De asemenea, mai mentioneazd cd, realizlrile la care a fdcut referire anterior
se datoreazb intr-o mare m5surb sprijinului acordat de cbtre Consiliul Judelean Bihor,
care a contribuit activ 9i la inchiderea Deponiei oragului stei,
TotodatE doreste sb mullumeascS consilierilor locali, membrilor executivului
precum 9i cetSlenilor orasului $tei pentru colaborare 9i sprijin.
In final, domnia sa, apreciazb c5, in cei 4 ani de mandat, oragul $tei s-a situat
pe un trend ascendent, realizdrile din oras sunt vizibile, se putea si mai mult, dar
deoarece nu s-au putut depune proiecte, sesiunea fiind inchisi, orasul $tei a trebuit
sd se b^azeze doar pe bugetul propriu 9i pe sprijinul Consiliului Judelean Bihor.
In semn de respect pentru contributia adusi de cbtre flecare consilier local in
pafte pentru dezvoltarea oragului, domnia sa acordS fiecEruia diplomd de
excelentd.

o

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi gedinta se incheie la ora 13:15, drept
pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal, care este format din 4 (patru)
pagini.

BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE

H.C.L. nr. 43126.O5.2OL6
H.C.L. nr, 44126.O5.2OL6

- Alegerea pregedintelui de gedinld
- Aprobarea ordinii de zi

-

al

gedinlei
Privind aprobarea procesului verbal
Consiliului Local al oragului Stei din data de 28.04.20L6
H.C.L. nr. 46126.O5.2OL6 - Privind aprobarea rectificdrii bugetului local al oragului
gtei pe anul 2016, bugetul local al oragului 9tei, rectificat, va fi de 17.643,35 mii lei
Privind aprobarea Bilantului Contabil intocmit la data
H,C.L. nr. 47 126.O5,2OL6
"CENTRUL v'eotcnl SANATATEA PENTRU
Comerciale
de 31.12.2015 al SocietSlii
TOTI", SRL, Stei
Privind imputernicirea reprezentantului Consiliului
H.C.L. nr. 4a126.O5.2OL6
Local al oragului $tei in A.G.A. S.C. Solceta S.A. - $tei, s5 sustind aprobarea ordinii
de zi 9i a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea GeneralS Ordinard a

H.C.L,

nr.

45126.O5.2OL6

-

-

Actionarilor) S,C. SOLCETA S.A. $tei
SECRETAR

PRESEDINTE DE
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