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Proces

verbal

in

sala de gedinfe a Consiliului Local al ora,sului $tei, cu
ocazia qedinfei extraordinare convocatd de indat[ a Consiliului Local al oraqului $tei. $edinfa
a fost convocat[ de cdtre Primarul oraqului $tei potrivit Dispozifiei nr. 302 din data de 3l
octombrie 2019.
La qedinfi sunt prezenli 12 consilieri locali (dl. Jude Alexandru Jan, dl. Vulciu loan,
dna. Boloca Nicoleta, dl. Staniste
Ovidiu, dna. Coroiu Aurelia Manuela, dl. Boroianu fon, dl. Mortan loan, dl. Cioard Marius
Dorel, dl. Cuc Adrian Manuel, dl. Pirtea Dorel Si dna. Matei Cristina Monica) din totalul de
15 potrivit legii, precum gi consilierul juridic al Consiliului local jrs. Orag Ionu! care
intocmeqte procesul-verbal al gedinfei.
Absenteazd nemotivat de la lucririle gedintei dl. Harn Mihai, dl. Magda Sorin Ciprian,
gi dl. Duqe Cdlin Ioan.
Participd la qedinfd din partea conducerii Primdriei oraqului $tei urmdtorii:
- Viceprimar - ec. Cioari Marius Dorel;
- Secretar- jrs, Dale Voichila Mariana.
$edinfa a inceput la ora 12:00.

incheiat azi 01.11.2019

Toate cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil acest PH
Potrivit Regulamentului de Organrzare gi Funclionare a Consiliului Local al oragului
General al oraqului $tei dna. jrs. Dale Voichila Mariana supune la vot
Secretarul
$tei,
alegerea Pregedintelui de gedinld pentru luna noiembne 2019, in ordine alfabeticd, respectiv
dna. Afrusinei-Ban Adela-Maria, propunerea fiind votati favorabil in unaimitate.

-

stru".

I.

Proiect de hotdrdre privind alegerea preSedintelui de Sedinyd
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi pentru ;edinla de fndatd a
Consiliului Local al orasului $tei din data de I noiembrie 2019, ora 12.00, care va avea loc
in sala de;edinld a Consiliului local al ora;ului $tei.
3. Proiect de hotdrdre Privind Aprobarea procesului-verbal al Sedinlei Consiliului
Local al orasului $tei din data de 31.10.2019.
4. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea recfficarii bugetului local al orasului Stei pe
anul 2019 cu suma de 366 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, bugetul local
al orasului Stei rectilicat va fi de 21.695, 72 mii lei

ona. Anusmer-ban: m ca[mte oe pregeolnte oe teomla, consmta Iaptul ca, toate cele J
comisii de specialitate ale Consiliului local al oragului $tei au avizat favorabil acest punct gi
nu sunt inregistrate ludri de cuvdnt, drept urmare supune la vot aprobarea ordinii de zi a
gedinfei, aceasta fiind votatd de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest punct afost votat de cdtre consilierii localiin unanimitate de voturl

Toate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH frrd

amendamente.
dna. Afrusinei-Ban: in calitate de preqedinte de qedinfi constatd faptul cd, nu sunt inregistrate
luiri de cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi gi il supune la vot, aceasta fiind votat de

c[tre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acestproiect de hotdrdre afost aprobat de cdtre consilierii locall

Toate cele

3 comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH ferd

amendamente.

dl. Pirtea: intreabd la ce se referd capitolul din sdndtate privind balneologia.
dl. Viceprimar: rispunzdnd d-lui Pirtea, spune cd, este vorba despre un studiu de PreFezabilitate, care este intocmit gi depus la Ministerul de resort, iar in functie de ce rdspuns se
primeqte se va trece larealizarea Studiului de Fezabilitate sau nu.
dl. Pirtea: clddirea fostului sediu al Bdncii Agricole a mdncat pdnd acuma 13 miliarde gi nu se
vede nimic.
dna. Afrusinei-Ban: in calitate de preqedinte de gedinld constatd faptul c6, nu mai sunt
inregistrate ludri de cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi, drept urmare il considerd
l[murit gi il supune la vot, aceasta fiind votat de citre consilierii locali prezen[i favorabil in
unanimitate
Acest proiect de hotdrAre afost aprobat de cdtre consilierii locall

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi gedinfa se incheie la ora 12:15, drept
pentru care a fost incheiat prezentul proces-verbal, care este format din 4 (patru) pagtni.

BORDEROU CU TTOTANANTLE ADOPTATE

H.C.L. nr. 140/01.11.2019 - Privind alegerea pregedintelui de gedinti pentru luna
noiembrie 2019 in persoana d-nei Afrusinei-Ban Adela-Maria
H.C.L. nr. l4lrclJl.2019 Privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinla
extraordinard convocatd de indatd a Consiliului Local al ora;ului $tei din data de I noiembrie
20l9,ora 12:00, care a avut loc in sala de gedinfi a Consiliului local al oragului $tei
H.C.L. nr.142l0l.ll.20l9 - Privind aprobarea procesului-verbal al qedinlei ordinare
a consiliului local al oraqului $tei din data de 31.10.2019
H.C.L. nr. 143/01 .11.2019 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei
pe anul 2019 cu suma de 366 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, bugetul

-

