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Proces verbal

incheiat azi 06.12.2017 in sala de gedinte a Consiliului Local al ora;ului $tei, cu
ocaziagedintei ordinare a Consiliului Local al oragului $tei din luna decembrie. $edinJa a fost
convocatd de cdtre primarul oragului $tei potrivit Dispoziliei nr. 438 din data de 06 decembrie
20t7.
La gedinJ[ sunt prezenJi 10 consilierii locali din totalul de 15 9i consilierul juridic al
Consiliului local al oragului $tei jrs. Oraq IonuJ.
Participd la gedintd din partea conducerii Primdriei oraqului $tei:
- Viceprimar - ec. Cioard Marius Dorel;
- Secretar- jrs. Dale Voichila Mariana.
tn vederea susfinerii rapoartelor de specialitate, participl la sedinJd ?
$edinfa a inceput la ora 12:00.

Punctul 1: Alegerea preqedintelui de qedintl
potrivit Regulamentului de Organizare gi Funclionare a Consiliului Local al oraEului
persoana dlui Cioard
$tei, este supus6 spre aprobare alegerea pregedintelui de gedinfd, in
Marius Dorel.
Supus[ la vot aceastd propunere este aprobatd de cdtre consilieri in unanimitate de
voturi.
Acest punct

afost votat de cdtre consilierii locali in unanimitate de voturl

Potrivit Regulamentului de Organizare gi Funcfionare a Consiliului Local al oraqului
intr-un cadru solemn, rugdciunea
$tei, pregedintele de qedinld - dl. Cioari Marius, rostegte
,,TatdlNostru".
de zi
dl. Cioar6: in calitate de preEedinte de qedin!6, supune la vot aprobarea ordinii de zi, dupd cum

Punctul2: Aprobarea ordinii

urmeazd'.

1.

2.
3.

Alegerea preqedintelui de qedintd
Aprobarea ordinii de zi
proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local al oraqului $tei pe anul
2017,bugetul local al oraqului $tei, rectificat,vafi de20.766,04 mii lei.
Acest punct

afost adoptat de cdtre consilierii locali cu unanimitate de voturL

punctul 3: Proiect de hotirflre privind aprobarea rectificirii bugetului local al
oragului gtei pe anul20LT,bugetul local al oragului $tei, rectificat, va fi de 20.166104 mii
lei.

Ll2

dl. Viceprirnar: spune cd, obiectul acestei rectificdri

il reprezintd implementarea unui HG

pentru invdliimAnt precum qi alocarea de bani pentru salariile cadrelor didactice din orag, de
asemenea, gi Primdria trebuie sd ajusteze fondul de salarii, detaliile in acest sens se regdsesc in
raportul intocmit de citre dna. Loela Elena Contabil $ef, de asemenea, PH mai conline qi
doud renunliiri de PIJZ-urt, respectiv unul pentru un parc industrial gi altul pentru un centru
balnear care vor fi ilocuite cu 2 studii de prefezabilitate penrtu centre de specialitate qi
consultanlS la cele doul licee din orag precum qi un studiu de prefezabilitate pentru un centru
balnear, deaorece se deschide apel pe partea de RO-HU gi am dori sd depunem aceste
proiecte, tennenul limit[ de depunere al lor fiind finalul lunii ianuarie 2018.
in calitate de pregedinte de gedin!6 supune la vot acest PH, care este votat cu 9 voturi
"pentru" qi 1 vot "impotrivd" (dl. Rengle).
dl. Rengle: apreciazd cd s-a renunfat prea uqor la cele doud proiecte aparent in favoarea
alocdrii de b'ani pentru zonele verzi. De asemena, mai adaugd faptul c5, domnia sa nu a apucat
sd studieze materialele inaintea gedinfei, datoritd timpului foarte scurt care a trecut de la
convocarea telefonicS a qedinlei qi p6n6la qedinla in plen'
dl. Viceprim ar: ca rdspuns dlui Rengle, spune cd, atdt domnia sa c6t qi doamna Lolea ii stau la
dispozilie pentru clarificiri, iar dacd domnia sa are in continuare dubii cu privire la modul
cum a fost f;icutd aceasti rectificare, poate sd consulte proiectul de buget pentru anl 2018 9i se
va edifrca.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi gedinJa se incheie la ora 13:15, drept pentru
care afost irrcheiat prezentul proces-verbal, care este format din 2 (dou[) pagini.

-

BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE

H.C.L. nr.224106.12.2017 - Privind alegerea pregedintelui de qedin!6 a Consiliului
local al oragului $tei pentru luna decembrie 2017 in persoana dlui Cioard Marius Dorel
H.C.L. nr. 225106.12.2017 Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinta
extraordinaril de maximd urgenJi a Consiliului Local al oraqului $tei din data de 06 decembrie
2017, ora 12.00, care aavut loc in sala de gedin!6 a Consiliului local al oraqului $tei;
H.C.L. nr. 226/06.12.2017- Privind aprobarea rectificdrii bugetului local al oraqului
$tei pe anul20ll, bugetul local al oragului $tei, rectificat,vafi de20.166,04 mii lei.

SECRETAR
jrs. Dale Voichita

2/2

