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Proces verbal
Încheiat azi 12.11.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia celei de a doua şedinţe extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna
noiembrie anul curent. Şedinţa a fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit
Dispoziţiei nr. 429 din data de 9 noiembrie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii. Absentează
nemotivat dl. Duse Ioan Calin, dl. Boroianu Ion, dl. Mortan Ioan, dl. Magda Ciprian și dl.
Cuc Adrian Manuel.
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 sustinerea rapoartelor de specialitate participa la sedinta, dna. Balan Cristina,
dna. Filip Anca din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Stei.
Pentru buna desfasurare a sedintei mai participa la sedinta jrs. Oras Ionut, care
intocmeste procesul-verbal al sedintei, precum si dl. jrs. Hasan Andrei si jrs. Tirla Liviu.
Şedinţa a început la ora 08:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcșionare a Consiliului Local al
orașului ștei, președintele de ședinșă ales, respectiv dl. Cioara Marius Dorel rostește
într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei
pe anul 2018 cu suma de 227 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de
cheltuieli, bugetul local al orașului Ștei, rectificat, va fi de 12.620,26 mii lei.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției publice de execuție
vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad
profesional asistent din cadrul Compartimentului Achiziții publice.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de
524.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8 din 23
august 2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
5. Proiect de hotărâre Privind abrogarea Hotărârii nr. 153 din data de 01
noiembrie 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de
1.611.217 lei
dl. VIceprimar: 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 prezenși cu 10 voturi „pentru” respectiv în unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al
oraşului Ştei pe anul 2018 cu suma de 227 mii lei, atât la partea de venituri cât și la
partea de cheltuieli, bugetul local al orașului Ștei, rectificat, va fi de 12.620,26 mii lei

Comisiile 1,2 si 3 au avizat favorabil acest PH.
dl. Staniste: intreaba de ce trebuie mutata la Spital centrala?
dl. Primar: spune ca, in urma unui control efectuat de catre cei de la ISU Crisana, s-a constata
faptul ca, centrala avea un perete comun cu o cladire din incinta Spitalului ceea ce a
reprezentat un factor de risc, astfel s-a procedat la mutarea centralei. Totodata, domnia sa mai
spune ca, aceaasi stare de fapt a mai fost inregistrata si in alte doua situatii.
dl. Viceprimar: in calitate de președinte de ședinșă, constată că nu mai sunt înregistrate
alte luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și supune la vot proiectul de hotărâre,
acesta fiind aprobat cu 10 voturi „pentru” respectiv in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției publice
de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I,
grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Achiziții publice
Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local au avizat favorabil, fara
amendamente acest PH.
dl. Viceprimar: in calitate de președinte de ședinșă, constată că nu sunt înregistrate luări
de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi, considerand ca aspectele legate de acest punct
sunt lamurite, astfel se trece la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 10 voturi „pentru”
respectiv in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4 Proiect de hotărâre Privind aprobarea contractării unui împrumut în
valoare de 524.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8 din
23 august 2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
dl. Viceprimar: în calitate de președinte de ședinșă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
aprobat cu 10 voturi „pentru” respectiv in unanimitate .
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind abrogarea Hotărârii nr. 153 din data de
01 noiembrie 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de
1.611.217 lei
Comisiile de specialitate au avizat favorabil fara amendamente proiectul de hotarare.
dl. Viceprimar: in calitate de președinte de ședinșă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
aprobat cu 10 voturi „pentru” respectiv in unanimitate .
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 08:45, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, care este format din 3 (trei) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 155/12.11.2018 – Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa
extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 12 noiembrie 2018, ora 08.00,
care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 156/12.11.2018 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Ştei pe anul 2018 cu suma de 227 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de
cheltuieli, bugetul local al orașului ștei, rectificat, va fi de 12.620,26 mii lei
H.C.L. nr. 157/12.11.2018 – Privind aprobarea transformării funcșiei publice de
execușie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad
profesional asistent din cadrul Compartimentului Achiziții publice
H.C.L. nr. 158/12.11.2018 – Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare
de 524.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8 din 23 august
2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
H.C.L. nr. 159/12.11.2018 – Privind abrogarea Hotărârii nr. 153 din data de 01
noiembrie 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.611.217 lei
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