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Proces verbal

incheiat azi 19.09.2019 in sala de gedinle a Consiliului Local al oragului $tei, cu
ocazia gedinfei de indatd a Consiliului Local al oragului $tei. $edinfa a fost convocatd de cdtre
Primarul oragului $tei potrivit Dispozitiei nr. 273 din data de 1 8 septembrie 2019 .
La gedinJd sunt prezenti 13 consilieri locali (dl. Jude Alexandru Jan, dl. Vulciu loan,
dna. Afrusinei-Ban Adela-Maria, dna. Boloca Nicoleta, dl. Boroianu lon, dL Staniste Ovidiu
- Presedinte de sedintd. dna. Coroiu Aurelia Manuela, dl. Duqe Cdlin loan, dl. Mortan loan,
dl. Cioard Marius Dorel, dl. Pirtea Dorel, dna. Matei Cristina Monica;i dl. Magda Ciprian
Sorin) din totalul de 15 potrivit legii, precum gi consilierul juridic al Consiliului local jrs.
Oraq Ionuj care intocmeqte procesul-verbal al qedinJei.
Absenteazd nemotivat de la lucrdrile gedinfei dl. Harn Mihai qi dl. Cuc Adrian
Manuel.
Participd la gedinjd din partea conducerii Primlriei oragului $tei urmdtorii:
- Viceprimar - ec. Cioar[ Marius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichila Mariana.
$edinta a inceput la ora 13:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare gi Funclionare a Consiliului Local al oragului
dna.
Secretar, Dale Voichifa Mariana, dd cuvdntul pre;edintelui de qedinfd, pentru luna
$tei,
septembrie 2019, ales potrivit H.C.L. nr. 103/16.09.2019, respectiv d-lui. Staniqte Ovidiu.

In continuare, in

conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare gi
Functionare a Consiliului Local al oragului $tei, preqedintele de qedinld ales, rostegte intr-un
cadru solemn, rugiciunea,,T atdl Nostru".

I. Aprobarea ordinii de zi
2. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea

procesului verbal al Sedinlei extraordinare a
consiliului locol al orasului $tei din data de 16.09.2019.
3. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind
obiectivul de investilie "MODERNIZAREA UNUI DRUM WISTENT SPRE STATIA
DE TRATARE A ApEr ^t1 FOSTUL AEROPORT, Pi$UNE ^t1 ZON{ DE
AGREMENT''
dl. Stani$te: in calitate de pregedinte de qedinfd, constatd faptul cd, toate cele 3 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, aceasta fiind
votatd de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest punct afost votat de cdtre consilierii locali tn unanimitate de voturi

Toate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH ftrd

amendamente.

dl. Staniste: in calitate de pregedinte de qedinfd constatd faptul cd, nu sunt inregistrate ludri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi gi il supune la vot, aceasta fiind votat de cdtre
consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hofirhre afost aprobat de cdtre consilierii loculi,

Toate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH

fiarir

amendamente.

dl. Staniste: in calitate de pregedinte de qedin![ constatd faptul c6, nu sunt inregistrate
ludri de cuvdnt nici la acest punct de pe ordinea de zi, drept urmare il considerd lSmurit gi il
supune la vot, aceasta fiind votat de citre consilierii locali favorabil in unanimitate
Acest proiect de hofirhre afost aprobat de cdtre consilierii locali.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi gedinta se incheie la ora 13:10, drept
pentru care a fost incheiat prezentul proces-verbal, care este format din 2 (doud) pagini.

BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE

H.C.L. nr. 109/19.09.2019 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinla de indatd
a Consiliului Local al oragului $tei din data de 19 septembrie 2019, ora 13:00, care a avut loc
in sala de edintd a Consiliului local al oragului $tei
H.C.L. nr. 110119.09.2019 - Privind aprobarea procesului-verbal al qedinlei
extraordinare a consiliului local al oraqului $tei din data de 16.09.2019
H.C.L. nr. 111/19,09.2019 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
privind obiectivul de investilie "MODERNIZAREA UNUI DRUM EXISTENT SPRE
SreTrn DE TRATARE A APEI $I FoSTUL AERoPoRT, PA$UNE $I ZoNA DE
AGREMENT''
SECRETAR GENERAL

PRE$EDINTE DE $EDINTA
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