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Proces verbal
Încheiat azi 19.07.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna iulie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 267 din data de 16 iulie
2018.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii. Absentează
nemotivat dl. Magda Ciprian. De asemena mai participa la sedinta consilierul juridic al
Consiliului local al orasului Stei, jrs. Oras Ionut.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei.
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichița Mariana.
Pentru redactarea procesului-verbal al țedinței participă la şedinţă insp. Oraț
Alexandra.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare ți Funcționare a Consiliului Local al
orațului țtei, prețedintele de țedință ales, respectiv dl. Vulciu Ioan, rostețte într-un
cadru solemn, rugăciunea „Tatăl Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
1. Aprobarea ordinii de zi
2.Proiect de hotărâre Privind aprobarea actualizării HCL nr. 95/09.07.2018 ți
aprobarea noului Proiect „REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE, SPAțII
PIETONALE țI PIAțETE ÎN ORAțUL țTEI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e,
Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, precum ți
aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării ți completării HCL nr.
8/25.01.2018 Privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractul de concesiune
nr. 67/19.12.2005, încheiat inițial între Primăria orașului Ștei, în calitate de concedent, și dl.
Lucaciu Nicu Corneliu, în calitate de concesionar asupra terenului, ca urmare a transferului
dreptului de proprietate a construcției aflate pe acest teren, de către dl. Lucaciu Nicu
Corneliu, către dl. Popa Aurel Adrian și soția Popa Mariana Alina.
dl. Vulciu: în calitate de prețedinte de țedință, constată faptul că nu sunt înregistrate luări
de cuvânt la acest punct ți supune la vot aprobarea ordinii de zi, aceasta fiind votată de către
consilierii locali prezenți cu 14 voturi „pentru” respectiv în unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Proiect de hotărâre Privind aprobarea actualizării HCL nr.
95/09.07.2018 și aprobarea noului Proiect „REALIZAREA DE PISTE PENTRU
BICICLETE, SPAȚII PIETONALE ȘI PIAȚETE ÎN ORAȘUL ȘTEI”, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
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prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr.
POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, precum și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
aprobat cu 14 voturi „pentru” - unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării și completării HCL
nr. 8/25.01.2018 Privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractul de
concesiune nr. 67/19.12.2005, încheiat inițial între Primăria orașului Ștei, în calitate de
concedent, și dl. Lucaciu Nicu Corneliu, în calitate de concesionar asupra terenului, ca
urmare a transferului dreptului de proprietate a construcției aflate pe acest teren, de către
dl. Lucaciu Nicu Corneliu, către dl. Popa Aurel Adrian și soția Popa Mariana Alina.
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nici la acest punct de pe ordinea
de zi nu sunt înregistrate luări de cuvânt, drept urmare, supune la vot aprobarea proiectuli de
hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 voturi „pentru” ți 1 vot „abținere” (dl. Harn Mihai).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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. 98/19.07.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa
extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 19 iulie 2018, ora 13.00, care a
avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 99/19.07.2018 - Privind aprobarea actualizării HCL nr. 95/09.07.2018 ți
aprobarea noului Proiect „REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE, SPAțII
PIETONALE țI PIAțETE ÎN ORAțUL țTEI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e,
Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, precum ți
aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
H.C.L. nr. 100/19.07.2018 - Privind aprobarea modificării ți completării HCL nr.
8/25.01.2018 Privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractul de concesiune
nr. 67/19.12.2005, încheiat inițial între Primăria orașului Ștei, în calitate de concedent, și dl.
Lucaciu Nicu Corneliu, în calitate de concesionar asupra terenului, ca urmare a transferului
dreptului de proprietate a construcției aflate pe acest teren, de către dl. Lucaciu Nicu
Corneliu, către dl. Popa Aurel Adrian și soția Popa Mariana Alina.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vulciu Ioan

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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