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Proces verbal
Încheiat azi 12.12.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei de indata a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna decembrie. Şedinţa a
fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 464 din data de 11
decembrie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii, precum și
consilierul juridic al Consiliului local jrs. Oraș Ionuș care intocmeste procesul-verbal al
sedintei. Absentează nemotivat urmatorii: dl. Cuc Adrian Manuel, dl. Duse Calin Ioan si dl.
Magda Sorin Ciprian.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar – ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichișa Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă dna. Cioica Nadia și dl.
Hasan Adrei din partea aparatului permanent de lucru al Primarului orașului ștei.
De asemenea, mai participă la ședinșă, în calitate de invitat, dl. ec. Ing. Aron Cornel
Radu – Manager al Spitalului Orășenesc ștei.
Şedinţa a început la ora 08:00.
Punctul 1: Alegerea președintelui de ședintă
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcșionare a Consiliului Local al
orașului ștei, dna. Secretar, Dale Voichișa Mariana, supune spre aprobare alegerea
președintelui de ședinșă, pentru luna decembrie 2018, în ordine alfabetică, respectiv pe
dna. Coroiu Aurelia Manuela, această propunere este aprobată de către consilieri cu
unanimitate de voturi.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcșionare a Consiliului Local al
orașului ștei, președintele de ședinșă ales, rostește într-un cadru solemn, rugăciunea
„Tatăl Nostru”.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
1. Alegerea presedintelui de sedinta
2. Aprobarea ordinii de zi
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii Proiectului de Amenajament
Pastoral valabil pentru toate pajistile permanente aflate pe teritoriul UAT șTEI pe o perioadă
de 10 ani, avand categoria de folosinta pasune sau fâneata.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe
anul 2018 cu suma de 264,07 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli,
bugetul local al orașului ștei, rectificat, va fi de 12.884,33 mii lei.
dna. Coroiu: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că nu sunt înregistrate
luări de cuvânt la acest punct și supune la vot aprobarea ordinii de zi, aceasta fiind votată de
către consilierii locali favorabil în unanimitate.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
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Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii

Proiectului de
Amenajament Pastoral valabil pentru toate pajistile permanente aflate pe teritoriul UAT ȘTEI
pe o perioadă de 10 ani, avand categoria de folosinta pasune sau fâneata

Toate cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH.
dna. Coroiu: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că nu sunt înregistrate
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și îl supune la vot, aceasta fiind votat de
către consilierii locali favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al
oraşului Ştei pe anul 2018 cu suma de 264,07 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea
de cheltuieli, bugetul local al orașului Ștei, rectificat, va fi de 12.884,33 mii lei
Toate cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH.
dl. Viceprimar: spune că, domnia sa are o propunere de suplimentare a acestui PH, propunere
ce a apărut în urma solicitării venite din partea dl. Manager al Spitalului Orășenesc ștei.
Astfel, la cheltuieli interne, respectiv cheltuieli de personal, trebuie cuprinse și salariile
medicilor rezidenși plătibile în decembrie pentru luna noiembrie anul curent.
dl. Aron: în susșinerea celor relatate de către dl. Viceprimar, domnia sa mai spune că, se
dorește și finalizarea reparașiilor privind instalașia de încălzire a Spitalului, prin urmare,
această rectificare este necesară pentru buna funcșionare a institușiei ce o conduce,
fonduriele necesare existând, ele trebuid doar să fie redirecșionate.
dl. Pirtea: spune că, în urmă cu câteva luni, au fost alocași 39.000 lei petru reparașii la
sistemul de încălzire al Spitalului. Aceasta rectificare, vine în completare la acea sumă?
dl. Primar: spune că, suma la care dl. Pirtea face referire, a fost alocată, pentru schimbarea
sistemului de încălzire, respectiv din 3 centrale existente la Spital s-a făcut doar una singură.
dl. Harn: are o serie de nelămuriri în ceea ce privește unele proceduri legate de rectificarea
de buget a Spitalului Orășenesc ștei, iar dl. Aron, prin răspunsurile oferite, clarifică
situașia.
dna. Coroiu: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că nu mai sunt înregistrate
alte luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și îl supune la vot, aceasta fiind votat
de către consilierii locali favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 08:30, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, care este format din 2 (doua) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 176/12.12.2018 - Privind alegerea presedintelui de sedinșă pentru luna
decembrie in persoana d-nei. Coroiu Aurelia Manuela
H.C.L. nr. 177/12.12.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată
a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 12 decembrie 2018, ora 08.00, care a avut loc
în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 178/12.12.2018 - Privind aprobarea întocmirii Proiectului de Amenajament
Pastoral valabil pentru toate pajistile permanente aflate pe teritoriul UAT șTEI pe o perioadă de 10
ani, avand categoria de folosinta pasune sau fâneata
H.C.L. nr. 179/12.12.2018 - Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei
pe anul 2018 cu suma de 264,07 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli,
bugetul local al orașului ștei, rectificat, va fi de 12.884,33 mii lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR
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Coroiu Aurelia Manuela

jrs. Dale Voichiţa Mariana
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