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Proces verbal
Încheiat azi 18.01.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei extraordinare de maxima urgenta a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna
ianuarie. Şedinţa a fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 104
din data de 17 ianuarie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 9 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul juridic al
Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absenteaza dl. Du e Ioan, dl. Rengle
Aurelian, dl. Cuc Adrian, dl. Jde Alexandru, dl. Mortan Ioan i dl. Boroianu Ion.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar– jrs. Dale Voichi a Mariana.
Şedinţa a început la ora 12:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al
ora ului tei, pre edintele de edin ă – dl. Harn Mihai, roste te într-un cadru solemn,
rugăciunea „Tatăl Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dl. Harn: în calitate de pre edinte de edin ă, supune la vot aprobarea ordinii de zi, după
cum urmează:
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi iei
“REABILITARE COLEGIU NA IONAL
AVRAM IANCU
ORA UL
TEI, JUDE UL BIHOR” precum i aprobarea cofinan ării de către Consiliul local al
ora ului tei a investi iei.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali cu unanimitate de voturi.
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai investiției “REABILITARE COLEGIU AȚIO AL ̴ AVRAM IA CU ̴ ORAȘUL
ȘTEI, JUDEȘUL BIHOR” precum și aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al
orașului Ștei a investiției
În calitate de pre edinte de edin ă supune la vot acest PH, care este votat cu 9
voturi “pentru” i 1 vot “împotrivă” (dl. Rengle).
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 13:15, drept pentru
care a fost încheiat prezentul proces-verbal, care este format din 2 (două) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 4/18.01.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară
de maximă urgen ă a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 18 ianuarie 2018, ora
12.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
H.C.L. nr. 5/18.01.2018- Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investi iei “REABILITARE COLEGIU NA IONAL
AVRAM IANCU
ORA UL TEI, JUDE UL BIHOR” precum i aprobarea cofinan ării de către Consiliul
local al ora ului tei a investi iei
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