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Proces verbal

incheiat a2i22.09.2016 in sala de gedin{e a Consiliului Local al oragului $tei, cu ocazia
gedinlei extraordinare de maximd urgenld a Consiliului Local al oragului $tei din luna
septembrie. $edinJa a fost convocatd de cdtre Primarul oragului $tei potrivit Dispc,ziliei nr. 196
din data de22:. septembrie 2016.
La ge<linJd sunt prezenli i2 consilierii locali din totalul de 15 gi consilie:rul juridic al
Consiliului local al oragului $tei jrs. Orag IonuJ. Absenteazd: dl. Cuc Adrian, dl. Nlortan Ioan gi
dl. Stani;te Ovidiu.
Particiipd la gedinJd din partea conducerii Primdriei oragului $tei:
- Primar -ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar - ec.Cioar[ Marius Dorel;
- Secretar - jrs.Dale Voichila-Maflana.
Pentru redactarea procesului verbal al qedinlei participd la gedinla insp. Oraq Alexandra.
Sedinl.a a inceout la ora 15:00.

Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dna. Coroiu
dupd cum urnteazd:

in calitate de preEedinte de Eedinfd, supune la vot

aprobarea ordinii de zi

1. Apr:obarea ordinii de zi.
2. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea numirii de cdtre Consiliul Local al oraEului $tei a
cdte doi repr,ezentanli ai Autoritdlilor Publice Locale ale oragului $tei, care s6 f'acd parte din
Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director Ei director adjunct la instituliile de
invaldm6nt din oraqul $tei: Colegiul Nalional "Avram Iancu", $tei, Colegiul Telmic "IJnirea"
$tei, $tei, $coala Gimnazial[ "Miron Pompiliu", $tei Ei Gradinila cu Program Prerlungit, Nr. 1,
$tei.
Ordinea de

zi,

Acest punct

este votatd de cdtre

consilierii locali cu unanimitate de voturi.

afost adoptat de cdtre consilierii locali.

Punctul2: Proiect de lnot[rire Privind aprobarea numirii de cltre Consiliul Local al
ora;ului $teii a cdte doi reprezentanfi ai Autoritdfilor Publice Locale ale oraqului $tei, care
si faci parte din Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director qi director
adjunct la institu{iile de invlfimint din oraqul $tei: Colegiul Na{ional "Avram Iancu",
$tei, Colegiul Tehnic "Llnirea" $tei, $tei, $coala Gimnazial[ "Miron Pompiliu"' $tei qi
Gridinita cu Program Prelungit, nr. 1, $tei.
in continuare se prezintf, propunerile, dupd cum urmeazf,:

I.

Colegiul Nalional "Avram Iancu", $tei:
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1.d1. Harn

II.
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Mihai, consilier local- reprezentant al Consiliului Local al oraqului

$tei.
2. dl. Cioard Marius Dorel, viceprimar - reprezentant al primarului oraEului $tei.
Colegiul Tehnic "fJnirea", Stei:
1. dl. Jude Alexandru Jan, consilier local- reprezentant al Consiliului Local al
oraEului $tei.

2. dl. Mu! Dan, inspector

Primdria oragului $tei - reprezentant al primarului
oraEului $tei.
III.$coala Generald "Miron Pompiliu", $tei:
1. dl. Miara Horia Mugurel, consilier local- reprezentant al Consiliului Local al
oraqului $tei.

2. dl.

Orag Ionu!, consilier juridic al Consiliului Local al ora;ului $tei reprezentant al primarului oraqului $tei.
IV. Grddinila cu Program Prelungit, Nr. 1, $tei:
1. dl. DuEe Calin Ioan, consilier local- reprezentant al Consiliului Local al
oraEului $tei.

2. dl. Stan Daniel Mdd[lin inspector

Primdria oraEului $tei

-

reprezentant al

primarului oraqului $tei.
Se trece la vot secret, dupd ce se voteazl se ia o scurtd pauzd. pentr-u numdrare,a voturilor Ei
pentru intocmirea procesului verbal.
Comisia de validare consernneazS. rezultatul votului secret, acesta fiind unanimitate de voturi
pentru propunerile frcute prin proiectul de hotdrdre.
dl. Harn: spune cd,la fiecare propunere trebuie sd se specifice faptul c6, primul reprezentant este
din partea Consiliului Local al oraEului $tei, iar cel de-al doilea din partea primarului oraEului
$tei.
dna. Coroiu: in calitate de pregedinte de qedinf6, constatd c[, nu mai sunt inregistrate alte luari de
cuvdnt ;i consemneazd. rezultatul votului secret al proiectului de hotdrAre, acesta fiind aprobat in
unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotdrdre u

fost aprobut de cdtre consilierii locoli cu unanimitate

de

voturi.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi gedinla se incheie laora 15:30, dreptpentru care
a fost incheiat prezentul proces verbal, care este format din 3 (trei) pagini.

ROA/IANIA
J]UDJLJI'UL I]NFIOR

ADA4l\ilNS-l-l{,A

IA IPL]tsLICA LOCALA

.L\ C]R.A5{-JLUT

ST1ET

str. Andrei

te.lmobil

BORDEROU

H.C.L. nr. 52/22.09.2016

U HOTARARILB ADOPTATE

-

Pri ind aprobarea ordinii de zi pentru gedinla extraordinard de
maximd urgenld a Consiliului
al oragului $tei din data de 22 septembrie 2CtI6, ora 15.00,
care a avut loc in sala de sedintd Consiliului local al oragului $tei.
H.C.L. nr.53122.09.2016 - Privi aprobarea numirii de cdtre Consiliul Local al orasului Stei a
cdte doi reprezentanfi ai Autori ilor Publice Locale ale oragului
$tei, care s6 firc5 parte din
Comisiile de concurs oentru
posturilor de director qi director adjunct lar institufiile de
invdldmAnt din oragul gtei: Co iul Nalional "Avram lancu", $tei, Colegiul Tehnic "IJnirea,,
ron Pompiliu", $tei qi Grddinila cu Program pre,lungit, nr. 1,
$tei, $tei, $coala Gimnazial1
$tei.

PRE$EDINTE DE $ED
Coroiu Aurelia Manuela
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