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Proces verbal
Încheiat azi 08.01.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna ianuarie. Şedinţa a fost convocată de către
Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 01 din data de 04 ianuarie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 15 precum i consilierul juridic al
Consiliului local al ora ului tei, dl. Ora Ionu . Absentează dl. Du e Călin Ioan i dna. Boloca
Nicoleta.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichi a Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
- G. Pallfy Judita- consilier, 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.
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, în
persoana dlui Harn Mihai.
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.
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al ora ului
pre edintele de edin ă roste te într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl Nostru”.

tei,

Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
dl.Harn Mihai: în calitate de pre edinte de edin ă, constată faptul că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct i supune la vot aprobarea ordinii de zi, aceasta fiind votată de către consilierii
locali prezen i cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea indicatorilor Tehnico-Economici ai
investiției „Reabilitare și modernizare Grădinița din orașul Ștei”
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: domnia sa areo remarcă de făcut la Anexa acestui PH, respectiv în ceea ce prive te
diferen ele de valori la totalul general, întrebând cărui lucru se datorează această stare de fapt?
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dl. Cioară-viceprimar: ca răspuns la întrebarea dlui Mortan, spune că, diferen ele de valori se datorează
faptului că, firma Cofido nu este plătitoare de TVA, astfel la întocmirea Studiului de Fezabilitate, firma
Cofido nu a perceput TVA.
dl. Harn: spune că, nu este nemaivăzut ca o firmă să fie neplătitoare de TVA, subliniind totodată că acest
lucru ar trebui să ne bucure, deoarece se cheltuiesc mai pu ini bani cu acest proiect.
dl. Miara: începe prin a spune că este de acord cu acest PH, dar propune ca anexa să fie refăcută i să
fie defalcată, în acest fel se vor putea explicita toate sumele, iar consilierii locali vor putea identifica
foarte u or unde se percepe TVA i unde nu se percepe TVA. Astfel, solicită ca pentru următoarea
edin ă să se refacă ANEXA de la acest PH pentru a se lămuri pe deplin orice semn de întrebare ce ar
putea fi ridicat de oricare consilier local precum i pentru a fi în regulă din toate punctele de vedere.
dl. Harn Mihai: 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, acesta fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 08:15, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces verbal, care este format din 2 ( două) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 1/08.01.2018 - Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei pentru luna ianuarie 2018 în persoana dlui Harn Mihai.
H.C.L. nr. 2/08.01.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 08 ianuarie 2018, ora 08.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 3/08.01.2018 - Privind aprobarea indicatorilor Tehnico-Economici ai investi iei
„Reabilitare i modernizare Grădini a din ora ul tei”

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Harn Mihai

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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