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Proces verbal
Încheiat azi 19.01.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia şedinţei
ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna ianuarie. Şedinţa a fost convocată de către Primarul
oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 03 din data de 12 ianuarie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul juridic al Consiliului
local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absentează dl. Harn Mihai.
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:
- Scridon Valeria inspector, din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei ora ului
tei.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Punctul 1: Alegerea președintelui de ședintă
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al ora ului tei,
dna. Secretar jrs. Dale Voichi a-Mariana, supune spre aprobare alegerea pre edintelui de edin ă pe
luna ianuarie 2017, în persoana dlui Jude Jan Alexandru.
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.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
dl. Jude: 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. Aprobarea ordinii de zi.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea re elei colare a unită ilor de învă ământ de stat i
particular preuniversitar care va func iona la nivelul ora ului tei pentru anul colar 2017- 2018.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea plă ii sumei de 392.280,52 lei, către Administra ia
Fondului Pentru Mediu, sumă ce reprezintă contravaloarea sumelor virate de Administra ia Fondului
Pentru Mediu către Primăria ora ului tei, plus valoarea aferentă dobânzilor legale, în cadrul
proiectului cu titlul „Amenajare parc ora
tei, jude ul Bihor”.
Ordinea de zi, cu modificările ulterioare, este votată de către consilierii locali cu unanimitate de
voturi.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
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Punctul 3:Proiect de hotărâre Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
de stat și particular preuniversitar care va funcționa la nivelul orașului Ștei pentru anul școlar
2017- 2018.
Comisiile 1, i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar comisia 2 a avizat nefavorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Jude: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest
punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu unanimitate
voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4:Proiect de hotărâre Privind aprobarea plății sumei de 392.280,52 lei, către
Administrația Fondului Pentru Mediu, sumă ce reprezintă contravaloarea sumelor virate de
Administrația Fondului Pentru Mediu către Primăria orașului Ștei, plus valoarea aferentă
dobânzilor legale, în cadrul proiectului cu titlul „Amenajare parc oraș Ștei, județul Bihor”.
Comisiile 1, i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar comisia 2 a avizat nefavorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Jude: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest
punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat după cum urmează:
- art.1 - 8 voturi ”pentru”, 5 voturi ”ab inere” ( Miara Horia, Matei Cristina, Rengle Aurelian,
Du e Calin Ioan, Borza Horea), un vot ”împotrivă” (Mortan Ioan).
- art.2 - 8 voturi ”pentru”, 5 voturi ”ab inere” ( Miara Horia, Matei Cristina, Rengle
Aurelian, Du e Calin Ioan, Borza Horea), un vot ”împotrivă” (Mortan Ioan).
- Per ansamblu - 8 voturi ”pentru”, 5 voturi ”ab inere” ( Miara Horia, Matei Cristina, Rengle
Aurelian, Du e Calin Ioan, Borza Horea), un vot ”împotrivă” (Mortan Ioan).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 13:21, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces verbal, care este format din 2( doua) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 1/19.01.2017 - Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ştei pentru luna ianuarie 2017 în persoana dlui Jude Jan Alexandru;
H.C.L. nr. 2/19.01.2017 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 19 ianuarie 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr.3/19.01.2017 - Privind aprobarea plă ii sumei de 392.280,52 lei, către Administra ia
Fondului Pentru Mediu, sumă ce reprezintă contravaloarea sumelor virate de Administra ia Fondului
Pentru Mediu către Primăria ora ului tei, plus valoarea aferentă dobânzilor legale, în cadrul
proiectului cu titlul „Amenajare parc ora
tei, jude ul Bihor”
H.C.L. nr.4/19011.2017 - Privind aprobarea re elei colare a unită ilor de învă ământ de
stat i particular preuniversitar care va func iona la nivelul ora ului tei pentru anul colar 20172018
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Jude Jan Alexandru

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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