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Proces verbal
Încheiat azi 22.02.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei deordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna februarie. Şedinţa a
fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 150 din data de 16
februarie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 15 precum i consilierul
juridic al Consiliului local al ora ului tei, dl. Ora Ionu . Absentează dl. Jude Jan
Alexandru.
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 dl. Hasan Andrei i dna.
Vasile, 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 13:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al
ora ului tei, pre edintele de edin ă roste te într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl
Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Consiliului Local al orașului Ștei din
data de08.01.2018, 18.01.2018 și 25.01.2018.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei
4. Proiect de hotărâre propunerea calificativului la evaluarea performantelor
profesionale pentru secretarul orașului Ștei pentru anul 2017
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției publice de inspector,
clasa I, grad profesional debutant, în inspector, clasa I, grad profesional asistent pentru dl.
HASAN ANDREI, consilier juridic
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Anual de Acțiune în Domeniul
Organizării, Administrării și Acordării Serviciilor Sociale la nivelul orașului Ștei, pentru
anul 2018.
7. Informare privind situația socială a persoanelor cu handicap grav de pe raza
orașului Ștei.
8. Informare privind Raportul cu privire la constatările și concluziile rezultate în
urma activității de îndrumare, verificare și control ce s-a efectuat la sediul administrației
publice locale al orașului Ștei în data 06.12.2017.
9. Diverse.
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dl. Du e: 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 2: Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Consiliului Local al
orașului Ștei din data de08.01.2018, 18.01.2018 și 25.01.2018.
dl. Du e: 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 proceselor verbale,
aceastea fiind votate de către consilierii locali prezen i cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Du e: 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, în
varianta propusă de către executiv, acesta fiind aprobat 9 voturi „pentru” i 5 voturi
„ab inere” (dl. Miara, dl. Du e, dl. Mortan, dl. Rengle i dna. Matei).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre propunerea calificativului la evaluarea
performantelor profesionale pentru secretarul orașului Ștei pentru anul 2017.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Du e: 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 secret proiectul de
hotărâre.
Rezultatul votului secret: 14 voturi „pentru”- unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției publice
de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în inspector, clasa I, grad profesional
asistent pentru dl. HASAN ANDREI, consilier juridic.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Du e: 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 secret proiectul de
hotărâre.
Rezultatul votului secret: 14 voturi „pentru”- unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Anual de Acțiune în
Domeniul Organizării, Administrării și Acordării Serviciilor Sociale la nivelul orașului
Ștei, pentru anul 2018.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Du e: 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, în
varianta propusă de către executiv, acesta fiind aprobat 14 voturi „pentru” – unanimitate.
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Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Informare privind situația socială a persoanelor cu handicap grav de
pe raza orașului Ștei.
dl. Du e: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate alte luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi, informarea fiind luată la cuno tin ă.
Punctul 8: Informare privind Raportul cu privire la constatările și concluziile
rezultate în urma activității de îndrumare, verificare și control ce s-a efectuat la sediul
administrației publice locale al orașului Ștei în data 06.12.2017.
dl. Du e: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate alte luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi, informarea fiind luată la cuno tin ă.
Punctul 9: Diverse.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 15:25, drept pentru
care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 7 ( apte) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. /22.02.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 22 februarie 2018, ora 13.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. /22.02.2018 - Privind aprobarea proceselor verbale al
edin elor
Consiliului Local al ora ului tei din data de08.01.2018, 18.01.2018 i 25.01.2018.
H.C.L. nr. /22.02.2018
- Privind aprobarea modificării Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei.
H.C.L. nr. /22.02.2018
- Privind propunerea calificativului la evaluarea
performantelor profesionale pentru secretarul ora ului tei pentru anul 2017.
H.C.L. nr. /22.02.2018 - Privind aprobarea transformării func iei publice de
inspector, clasa I, grad profesional debutant, în inspector, clasa I, grad profesional asistent
pentru dl. HASAN ANDREI, consilier juridic.
H.C.L. nr. /22.02.2018 - Privind aprobarea Planului Anual de Ac iune în Domeniul
Organizării, Administrării i Acordării Serviciilor Sociale la nivelul ora ului tei, pentru
anul 2018.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Du e Călin Ioan

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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