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Proces verbal

incheiat azi 14.02.2020 in sala de qedinle a Consiliului Local al oraqului $tei, cu
ocazia qedinlei extraordinare a Consiliului Local al oragului $tei. $edinla a fost convocatd de
cdtre Primarul orasului $tei potrivit Dispoziliei nr. 65 din data de 12 februaie 2020.
La gedinld sunt prezenli 12 consilieri locali (dl. Jude Alexandru Jan, dna. AfrusineiBan Adela-Maria, dna. Boloca Nicoleta, dl. Pirtea Dorel, dl. Vulciu loan, dl. Staniste Ovidiu,
dna. Coroiu Aurelia Manuela, dL Cioard Marius Dorel- Presedinte de sedintd. dl. Mortan
Ioan, dl. Cuc Adian Manuel, dl. Boroianu Ion si dna. Matei Cristina Monica) din totalul de
15 potrivit legii, precum qi consilierul juridic Orag Ionuf care intocme$te procesul-verbal al
fedintei $i inregistreazd audio gedinta.
Absenteazd nemotivat de la lucrdrile Eedinlei urmdtorii consilieri locali: dl. Ham
Mihai, dl. Duge Cdlin Ioan qi dl. Magda Sorin Ciprian.
Particip[ la qedinld din partea conducerii Primdriei oragului $tei urmdtorii:
- Viceprimar - ec. Cioard Marius Dorel;
- Secretar General Dale Voichita Mariana.
$edinla a inceput la ora 09:00.

Nostrutt.

Punctul 1: Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa extraordinari
convocati de indati a Consiliului Local al oragului Stei din data de 14 febrrl.arie 2020,
ora 09.00, care va avea loc in sala de sedin{I a Consiliului local al oragului $tei
de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi pentru ;edinya extraordinard
convocatd. de indatd a Consiliului Local al oragului Stei din datd de 14 februarie 2020, ora
09.00, care va avea loc in sala de gedinld a Consiliului local al ora;ului $tei.
2. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea procesului-verbal al Sedinlei
extraordinare convocate de indatd a Consiliului Local al ora$ului $tei din data de 07
februarie 2020.
3. Proiect de hotdrdre Priind aprobarea PROIECTULUI $I A CHELTUIELILOR

L Proiect

DE PROIECT ZONA DE

RECREERE (CENTRU MULTIFWCTIONAL
RECREATII/) OBIECTIV A: CENTRU MULTIFUNCTIONAL RECREATII/, OBIECTIV B:
CALE DE ACCES - STRADA LIOAREI ,Axa prioritard I 3, Prioritatea de Investilii
gb,Obiectiv specific 13.l,Apel de proiecte nr POM2018/13/13.1/1/7 REGIUNI.
4. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR
LEGATE DE PROIECTULUI PKTVIND: ,,KEABILITARE SI MODERNIZARE CLADIN

LEGATE

LOCUINTE SOCIALE. OBIECTIV: CLADIRE LOCUINTE SOCIALE, OBIECTIV: PARC SI
ALEE DE ACCES''

dl. Cioard: in calitate de preqedinte de gedinfi, spune cd inainte de qedinfd au awt loc
Eedinlele comisiilor de specialitate pentru avizarea PH-urilor aflate pe ordinea de zi.
Totodatd constata faptul cd, toate cele 3 comisii de specialitate ale Consiliului local al
oraEului $tei at avizat favorabil acest punct qi nefiind inregistrate ludri de cuvAnt, supune ia

aprobarea ordinii de zi, aceasta fiind votatd de cdtre consilierii locali favorabil in
unanimitate.
Acest punct a fost votat de cdtre consilierii locali in unanimitate de voturL

vot

Punctul 2: Privind Aprobarea procesului-verbal al gedinfei extraordinare
convocati de indati a Consiliului Local al oraqului $tei din data de 07 februarie 2020
Toate cele

3

comisii de specialitate

at

avizat favorabil prezentul PH ferd

amendamente.

dl. CioarS: in calitate de preqedinte de qedinfd constatd faptul cd, nu sunt inregistrate ludri de
cuvAnt la acest punct de pe ordinea de zi Ei il supune la vot, aceasta fiind votat de cdhe
consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotdrdre afost aprobat de cdtre consilierii localL

3:

Proiect de hotirAre Privind aprobarea PROIECTULUI $I A
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ZONA DE RECREERE (CENTRU
MULTIFT]NCTIONAL RICREATW) OBIECTIV A: CENTRU MULTIFLINCTIONAL
Punctul

RECREATTV, OBIECTIV B: CALE DE ACCES - STRADA LIOAREI ,Axa prioritard 13,
Prioritatea de Investifii gb,Obiectiv specific 13.1,Apel de proiecte nr POR/2018/13113.11117
REGII,]NI

Toate cele

3

comisii de specialitate

at

avizat favorabil prezentul PH firA

amendamente.
dl. Cioari: spune cd, acest PH este rezultatul transformdrii coletelor de publicitate din cadrul

proiectului din cheltuieli eligibile in cheltuieli neeligibile, suma la care se ridicd aceste
cheltuieli este de aproximativ 1.100 lei qi va fi suportatd de cdtre bugetul local al oraqului
Stei.

th calitate de preqedinte de qedinld constatd faptul cd, nu sunt inregistrate lu[ri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi il considerd ldmurit qi il supune la vot, aceasta fiind
votat de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotdrdre a fost aprobat de cdtre consilierii localL

4:

Proiect de hotir6re Privind aprobarea PROIECTULUI $I A
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTULUI PRIVIND: ,,REABILITARE $I
Punctul

MODERNZARE CLADIRE LOCUINTE SOCIALE: OBIECTTV: CLADIRE LOCUINTE
SOCIALE, OBIECTTV: PARC $I ALEE DE ACCES,,

Toate cele

3

comisii de specialitate au avizal favorabil prezentul PH

fte

amendamente.

dl. Cioar6: spune cd, la fel ca qi la PH-ul precedent, cheltuielile de publicitate au fost
considerate ca fiind neeligibile de cdtre Agenlia de Dezvoltare Regionald Nord-Vest in urma
ultimei evaludri a proiectului.

In calitate de preqedinte de qedinfd constat[ faptul c5, nu sunt inregistrate lulri de
cuvdnt nici la acest punct de pe ordinea de zi il considerd ldmurit qi il supune la vot, aceasta
fiind votat de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotdrdre a fost aprobat de cdtre consilierii locall

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi qedinla se incheie la ora 09:30, drept
pentru care a fost incheiat prezentul proces-verbal, care este format din 3 (trei) pagini.

BORDEROU CU HOTARARJLE ADOPTATE

H.C.L. nr. 26/14.02.2020
Privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinla
extraordinard convocatl de indatd a Consiliului Local al orasului $tei din data de 14 februarie
2020, ora 09.00, care va avea loc in sala de gedinld a Consiliului local al oragului $tei
gedintei
Privind Aprobarea procesului-verbal
H.C.L. nr. 27114.02.2020
de
07
februarie
extraordinare convocatd de indatd a Consiliului Local al ora$ului $tei din data
2020

-

d

-

H.C.L. nr. 28114.02.2020 - Privind aprobarea PROIECTIJ-LUI $I A
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ZONA DE RECREERE (CENTRU
MULTIFLTNCTIONAL RECREATTD OBIECTIV A: CENTRU MULTIFUNCTIONAL
RECREATIV, OBIECTIV B: CALE DE ACCES - STRADA LIOAREI ,Axa prioritard 13,
Prioritatea de Investilii 9b,Obiectiv specific 13.1,Apel de proiecte nr POR/2018/13 /13.1/I/7
REGITINI

PROIECTULUI qI A
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTULUI PRIVIND: ,,REABILITARE $I

H.C.L. nr.

29114.02.2020

- Privind aprobarea

MODERNZARE CLADIRE LOCUINTE SOCIALE: OBIECTTV: CLADIRE LOCUINTE
SOCIALE, OBIECTIV: PARC $I ALEE DE ACCES"
PREqEDINTE DE $EDINTA

SECRETARUL GENERAL
AL ORA$I,]LUI $TEI

