ROMANIA
JUDETUL BIHOR
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te.l mobil 0753/040797, www.primariastei.ro, e-mail: primaria.stei@cjbihor.ro

Proces verbal
Încheiat azi 01.02.2016 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna februarie.
Şedinţa a fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 21 din
data de 27 ianuarie 2016.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul juridic
al Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absentează: dl. Păulaș Emil, dl.
Lucaciu Ioan, dna. Barna Violeta și dl. Dumitraș Horia.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar –ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec.Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs.Dale Voichița-Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
- Lolea Elena, contabil șef.
Pentru asigurarea sonorizării şi înregistrării şedinţei pe C.D., participă la şedinţă
dl. Sere Alin, iar pentru redactarea procesului verbal al ședinței insp. Ciolac Alexandra.
Şedinţa este înregistrată pe CD şi este transmisă de către postul Naţional TV
Beiuş.
Şedinţa a început la ora 13:00.

Punctul 1: Alegerea președintelui de ședintă
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al
orașului Ștei, dna. Secretar jrs. Dale Voichița-Mariana, supune spre aprobare alegerea
președintelui de ședință pe luna februarie 2016, în persoana dlui Vulciu Ioan.
Supusă la vot această propunere este aprobată de către consilieri în unanimitate
de voturi.

Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de
voturi.
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Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
Dl Vulciu: în calitate de președinte de ședință, supune la vot aprobarea ordinii de
zi după cum urmează:
1. Alegerea președintelui de ședință.
2. Aprobarea ordinii de zi.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea bugetului local al orașului Ștei pe anul
2016.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea acoperirii deficitului anului 2015 din
excedentul anului 2014, în sumă de 25.915,86 lei (SURSA E).
dl. primar- Balaj: informează consilierii locali despre faptul că, a apărut o modificare
legată de buget, și totodată propune ca acestă modificare să fie făcută, datorită adresei
nr. 870/26.01.2016 de la Instituția Prefectului-Județul Bihor, înregistrată la Primăria
orașului Ștei cu nr. 329/26.01.2016
dl. Miara: dorește să reamintească propunerea domniei sale, din ședința trecută,
respectiv, parcarea pentru tiruri, și propune de asemenea o modificare a bugetului, și
anume să se ia tot din acest capitol suma de 50000 lei pentru această lucrare, pe care o
consideră importantă și care va aduce beneficii de ambele părți.
dl. Vulciu: spune că, propunerea dlui Miara este foarte bună, și supune la vot ordinea
de zi.
Ordinea de zi, este votată de către consilierii locali cu 10 voturi „pentru” și o
„abținere” (dl. Vulciu).
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Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali cu 10 voturi
„pentru” și o „abținere” (dl. Vulciu).

Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea bugetului local al
orașului Ștei pe anul 2016.
Comisiile 1 a avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu amendamente în plen,
comisia 2 a avizat favorabil proiectul de hotărâre și comisia 3 a avizat favorabil proiectul
de hotărâre, cu discuții în plen.
dl. Moldovan: întreabă despre bugetul pentru naveta cadrelor didactice.
dl. Miara: întreabă despre Anexa nr. 3, capitolul transporturi, unde este prinsă o sumă
mult mai mare față de 2015, atât față de cel prognozat, cât și de cel realizat. Totodată,
întreabă dacă s-au prins bani la buget pentru reabilitarea străzii A. Mureșanu, și cât s-a
cheltuit în 2015.
dna. Lolea: afirmă că, în anul 2015, pentru strada Andrei Mureșanu, s-au alocat 550000
lei, dar nu s-a executat nimic, adică nu a fost făcută nicio plată, din motive obiective.
dl. primar- Balaj: spune că, pe anul 2015 nu s-a făcut nicio plată pentru lucrările
efectuate pe strada Andrei Mureșanu, lucrările au fost reportate și au trecut în fondul de
rulment. Mai adaugă faptul că, acestă lucrare a fost scoasă la licitație, a fost pusă pe
SEAP, iar aici avem varianta finală, cu suma integrală pentru toată strada.
În ceea ce privește racordurile, despre care vorbea dl. Miara, acestea nu
afectează cu nimic lucrările de asfaltare, deoarece sunt la marginea străzii, și în zonele
verzi.
Totodată, domnia sa, face un scurt istoric al lucrărilor efectuate în orașul Ștei, al
rețelei de apă din oraș, al branșamentelor, motivând și reabilitarea străzii Andrei
Mureșanu.
dl. Moldovan: o întreabă pe dna. Lolea, dacă există o situație pentru anul trecut privind
naveta personalului didactic și medical, având în vedere faptul că, acum s-a stabilit în
acest scop suma de 40000 lei.
dna. Lolea: spune că, anul trecut, în periaoda septembrie- decembrie, inclusiv, s-a
alocat din bugetul Primăriei suma de 32000 lei. Prin extrapolare s-a prins suma de
40000 pentru perioada ianuarie-iunie, 2016.
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dl. Moldovan: spune că, acum se votează bugetul pentru întreg anul 2016. Întreabă,
totodată, dacă nu se poate găsi un atricol din buget de unde să se poată lua, să fie
acoperită toată această sumă.
dna. Lolea: spune că, resursele financiare au fost foarte limitate în acest an, din acest
motiv s-a ajuns la acestă variantă, urmând ca, în trimestrul patru al anului 2016, școlar,
să fie acorperită la o eventuală rectificare de buget, care în mod sigur se va face,
deoarece se estimează să apară venituri în plus și datorită faptului că în anul 2016 s-a
implementat noul cod fiscal.
dl. Moldovan: întreabă de unde provin sumele pentru navetă.
dna. Lolea: spune că, sumele provin din surse proprii, la fel cum și sursă proprie este și
cota din impozitul pe venit.
dl. Vulciu: în calitate de președinte de ședință, spune că, ținând cont că nu sunt
probleme deosebite în baza aprobării bugetului local al orașului Ștei, pe anul 2016,
supune la vot per ansamblu proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui primar, care
este votat cu 9 voturi „pentru” și 2 „abțineri” (dl. Miara, dl. Moldovan)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali cu 9
voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl. Miara, dl Moldovan).

Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea acoperirii deficitului
anului 2015 din excedentul anului 2014, în sumă de 25.915,86 lei (SURSA E).
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de președinte de ședință, constată că nu sunt înregistrate alte luări
de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și se trece la vot, acest proiect de hotărâre
fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
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Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 13:40, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 5 (cinci) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 11/01.01.2016 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna
februarie 2016 în persoana dlui Vulciu Ioan
H.C.L. nr. 12/01.01.2016 – Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa
extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 01 februarie 2016, ora
13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
H.C.L. nr. 13/01.01.2016 – Privind aprobarea bugetului local al orașului Ștei pe anul
2016.
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H.C.L. nr. 14/01.01.2016 – Privind aprobarea acoperirii deficitului anului 2015 din
excedentul anului 2014, în sumă de 25.915,86 lei (SURSA E).

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vulciu Ioan

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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