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Proces verbal
Încheiat azi 22.05.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia şedinţei
extraordinare de maximă urgen ă a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna mai. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 152 din data de 19 mai 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 10 consilierii locali din totalul de 15. Absentează dl. Borza Horea, dna.
Matei Cristina, dl. Mortan Ioan, dl. Cuc Adrian i dl. Du e Călin Ioan.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar –ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichi a Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
- Stan Daniel, inspector, din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei ora ului tei.
Pentru redactarea procesului verbal al edin ei participă la şedinţă insp. Ora Alexandra.
Şedinţa a început la ora 08:00.
Inaite de inceperea sedintei, dna. Secretar, Dale Voichita Mariana, da cuvantul preedintelui de
sedinta ales pentru luna in curs, respectiv dl. Miara Horia Mugurel, care intr-un cadru solemn rosteste
potrivit Regulamentului de Oraganizare si Functionare al Consiliului local al orasului Stei, rugaciunea
Tatal Nostru, dupa care se trece la primul punct, respectiv:
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, supune la vot aprobarea ordinii de zi după cum
urmează:
1. Alegerea pre edintelui de edin ă
2. Proiect de hotărâre Privind aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
”Amenajarea zonă de agrement lac tei”, în vederea finan ării acestuia în cadrul Programului
Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5, Prioritatea de investi ii: 5.2, numărul apelului de
proiecte POR/2016/5/5.3/1.
Constatand ca nu se inregistreaza luara de cuvat la acest punct, presedintele de sedinta supune la
vot aprobarea Ordini de zi este in varianta propusa de catre executiv, aceasta fiind votată de către
consilierii locali cu unanimitate de voturi „pentru”.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Proiect de hotărâre Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiect ”Amenajarea zonă de agrement lac Ștei”, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5, Prioritatea de investiții: 5.2,
numărul apelului de proiecte POR/2016/5/5.3/1.
dl. Miara: intreaba, estimativ la ce valoare se vor ridica cheltuielile neeligibile cu acest proiect?
dl. Primar: spune ca, totalul cheltuielilor neeligibile sunt in procent de 6% din proiect, la care se adauga
contributia Primariei de 2% si in total vor fi in cuantum de 343.887,33 lei cu TVA inclus.
Totodata mai adauga faptul ca, acest proiect implica crearea de noi spatii verzi in oras,
aproximativ 400 m², aceasta suprafata neincluzand luciul de apa.
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Suma estimata pentru finalizarea acestui proiect de amenajare a Lacului Orasenesc Stei se va
scoate la licitatie, iar valoarea de atibuire va fi mult mai mica decat cea estimata.
dl. Miara: solicita ca la o urmatoare rectificare de buget, contributia de 2% a Primariei in calitate de
beneficiar al acestui proiect, sa fie prinsa in bugetul local al orasului Stei.
dl. Primar: apreciaza ca solicitarea dlui Miara este utila si pertinenta, aceasta masura regasindu-se si in
planurile executivului fata de acest PH.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole, acestea fiind votate
dupa cum urmeaza:
-art. 1. – unanimitate de voturi „pentru”;
-art. 2. – unanimitate de voturi „pentru”;
-art. 3. – unanimitate de voturi „pentru”;
-art. 4. – unanimitate de voturi „pentru”;
-art. 5. – unanimitate de voturi „pentru”;
-art. 6. – unanimitate de voturi „pentru”;
-art. 7. – unanimitate de voturi „pentru”;
-art. 8. – unanimitate de voturi „pentru”.
In continuare supune la vot PH in ansamblu, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 08:30, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces verbal, care este format din 2 ( două) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 101 /22.05.2017 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de
maximă urgen ă a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 22 mai 2017, ora 08.00, care a avut loc
în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 102/22.05.2017 - Privind aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
”Amenajarea zonă de agrement lac tei”, în vederea finan ării acestuia în cadrul Programului
Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5, Prioritatea de investi ii: 5.2, numărul apelului de
proiecte POR/2016/5/5.3/1

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miara Horia Mugurel

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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