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Proces verbal
Încheiat azi 10.09.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia primei şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna septembrie.
Şedinţa a fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 315 din data
de 04septembrie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii. Absentează
nemotivat dl. Duse Calin Ioan. De asemena mai participa la sedinta consilierul juridic al
Consiliului local al orasului Stei, jrs. Oras Ionut, care intocmeste procesul verbal al sedintei.
Pentru sustinerea raportului de specialitate, participa la sedinta jrs. Hasan Adrei.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei.
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichița Mariana.
Şedinţa a început la ora 08:00.
Punctul 1: Alegerea presedintelui de sedinta
Potrivit Regulamentului de Organizare ți Funcționare a Consiliului Local al
orațului țtei, dna. Secretar al orasului Stei supune aprobarii Consiliului local alegerea
presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2018, in persoana d-nei. Afrusinei-Ban
Adela-Maria, aceasta propunere fiind aprobata cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Potrivit Regulamentului de Organizare ți Funcționare a Consiliului Local al
orațului țtei, prețedintele de țedință ales, rostețte într-un cadru solemn, rugăciunea
„Tatăl Nostru”.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
1. Alegerea presedintelui de sedinta
2. Aprobareaordinii de zi
3.Proiect de hotărâre Privind aprobarea amplasării unui ansamblu comemorativ
(piatră ornamentală cu placă comemorativă, troiță și catarg cu drapele), cu ocazia
centenarului Unirii din 1 decembrie 1918 , ansamblu comemorativ care se va amplasa în fața
sediului Primăriei orașului Ștei pe nr. cadastral 50524 Ștei, precum și aprobarea textului
înscris pe piatra ornamentală cu placă comemorativă din ansamblul comemorativ.
4. Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al
oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină nominalizarea și confirmarea de
către AGA SC SOLCETA SA Ștei, a unui membru supleant în comisia de cenzori ai societății,
în locul rămas vacant prin demisia d-lui Vesa Florin, devenit membru în consiliul de
Administrație, în ședința AGOA SOLCETA SA Ștei din data de 11.09.2018
dna. Afrusinei-Ban: 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 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea amplasării unui ansamblu
comemorativ (piatră ornamentală cu placă comemorativă, troiță și catarg cu drapele),
cu ocazia centenarului Unirii din 1 decembrie 1918 , ansamblu comemorativ care se va
amplasa în fața sediului Primăriei orașului Ștei pe nr. cadastral 50524 Ștei, precum și
aprobarea textului înscris pe piatra ornamentală cu placă comemorativă din ansamblul
comemorativ

Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nici de aceasta data 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 4: Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului
Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină
nominalizarea și confirmarea de către AGA SC SOLCETA SA Ștei, a unui membru
supleant în comisia de cenzori ai societății, în locul rămas vacant prin demisia d-lui
Vesa Florin, devenit membru în consiliul de Administrație, în ședința AGOA
SOLCETA SA Ștei din data de 11.09.2018
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Membrii comisiei nr. 1
au avut o propunere in acest sens, respectiv dna. ec. Luca Mihaela.
Se constata faptul ca, din motive de incompatibilitate, dl. consilier local Staniste
Ovidiu nu participa la vot la acest punct de pe ordinea de zi.
Nemaifiind inregistrate alte propuneri, presedintele de sedinta incuviinteaza o pauza
de 5 minute pentru intocmirea buletinelor de vot.
Dupa reluarea sedintei, se trece la vot secret, rezultatul votului fiind consemnat in
prcesul verbal intocmit de catre comisia de validare. Dand citire procesului verbal intocmit de
catre comisia de validare, in calitatea sa de presedinte al acestei comisii, dl. Viceprimar,
constata faptul ca, dna. ec. Luca Mihaela, a fost aleasa cu unanimitate de voturi pentru a
ocupa functia de cenzor supleant in cadrul comisiei de cenzori de la S.C. Solceta S.A. Stei.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de prețedinte de țedință, constată că, în urma exercitarii
votului secret, acest proiect de hotarare a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”, iar dl. Staniste
Ovidiu nu participa la vot din motive de incompatibilitate.
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 (două) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 120/10.09.2018 - Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
septembrie 2018 in persoana d-nei. Afrusinei-Ban Adela-Maria
H.C.L. nr. 121/10.09.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa
extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 10septembrie 2018, ora 08.00,
care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L.nr. 122/10.09.2018 – Privind aprobarea amplasării unui ansamblu
comemorativ (piatră ornamentală cu placă comemorativă, troiță ți catarg cu drapele), cu
ocazia centenarului Unirii din 1 decembrie 1918 , ansamblu comemorativ care se va amplasa
în fața sediului Primăriei orațului țtei pe nr. cadastral 50524 țtei, precum ți aprobarea
textului înscris pe piatra ornamentală cu placă comemorativă din ansamblul comemorativ
H.C.L. nr. 123/10.09.2018 - Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului
Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină nominalizarea ți
confirmarea de către AGA SC SOLCETA SA țtei, a unui membru supleant în comisia de
cenzori ai societății, în locul rămas vacant prin demisia d-lui Vesa Florin, devenit membru
în consiliul de Administrație, în țedința AGOA SOLCETA SA țtei din data de
11.09.2018
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