JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 28 iunie 2012, la sala de sedinte a Consiliului local al orasului Stei,
cu ocazia sedintei de lucru extraordinare a acestuia.
Sunt prezenti toti cei 15 consilieri locali si Oras Ionut,cs.jr.consiliul local.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dl.ing.Balaj Gheorghe
Iulian, primar si dna jr.Dale Voichita Mariana,secretar.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin,
informatician iar pentru redactare proces verbal,dl.Tirla Liviu,cs.juridic.
Sedinta se televizeaza de postul local Natioinal TV Beius si a inceput la orele
13,00 fiind convocata in baza Dispozitiei primarului nr.15 din 26.06.2012.
Dna Dale Voichita Mariana,constatand prezenta consilierilor locali in vederea
adsoptarii de hotarari valabile,da cuvantul dnei Barna Violeta-Ecaterina care in sedinta
de constituire a Consiliului local al orasului Stei,tinuta in 21 iunie 2012, a fost aleasa
presedinte de sedinta pe luna iunie 2012,pentru a conduce lucrarile sedintei.
Punctul 1 : Aprobarea ordinii de zi.
Supus la vot, acest punct de la ordinea de zi este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul 2 : Proiect de hotarare privind aprobarea componentei nominale si a
numarului de consilieri din comisiile de specialitate ale Consiliului local al orasului
Stei.
In continuare dna Barna Violeta-Ecaterina da citire celor 3 comisii, fiecare
urmand a avea in componenta cate 5 consilieri locali,urmand ca liderii grupurilor
politice din cadrul consiliului local sa faca propuneri.
Dl.Dumitras Horia Claudiu de la PP-DD se autopropune pentru comisia 3.
Dl.Miara Horia Mugurel de la PSD face urmatoarele propuneri : la comisia 1 se
autopropune si propune pe dna Barna Violeta-Ecaterina ; la comisia 2 pe dnii Junc
Mircea Valentin si Moldovan Teodor iar la comisia 3 pe dl.Balan Ciprian Simion.
Dl.Paulas Emil de la PNL face urmatoarele propuneri : la comisia 1 se
autopropune si propune pe dl.Cuc Adsrian Manuel ; la comisia 2 pe dnii Harn Mihai si
Cioara Marius Dorel iar la comisia 3 pe dna Groza Ioana Cristina si pe dl.Petrisor
Traian.
Dl.Lucaciu Ioan, de la PD-L face urmatoarele propuneri : la comisia 1 se
autopropune ; la comisia 2 pe dl.Vulciu Ioan iar la comisia 3 pe dna Tigan Ioana
Maria.Se supune la vot componenta nominala a comisiilor , care este aprobata cu
unanimitate de voturi dupa care comisiile se retrag pentru a-si desemna presedintii si
secretarii de comisie, urmand a intocmi cate un proces verbal in acest sens.
Dna dale Voichita Mariana roaga pe dnii consilieri ca dupa sedinta de
desemnare si incheierea lucrarilor sedintei sa se retraga pe comisii si sa analizeze ROF
al Consiliului local al orasului Stei.Dl.Paulas Emil propune ca pe viitor sedintele de
comisii si de lucru ale consiliului local sa se desfasoare cu incepere de la orele 16,00,
dl.primar si dna secretar mentionand ca acest lucru se va stabili in comisii odata cu
analizarea ROF al Consiliului local al orasului Stei, urmand a li se acorda recuperari
functionarilor care vor ramane dupa program, conform prevederilor legale in vigoare.

Dupa incheierea sedintei de desemnare a presedintilor si secrertarilor pe comisii,
consilierii locali se intorc in sala de sedinte, facandu-se urmatoarele propuneri :
Comisia 1-economico-financiara : dna Barna Violeta Ecaterina, presedinte,Cuc
Adrian Manuel, secretar iar ca membri : Miara Horia Mugurel, Paulas Emil si Lucaciu
Ioan.
Comisia 2-amenajarea teritoriului si urbanism,protectia mediului si turismului :
dl.Cioara Marius Dorel,presedinte,Junc Mircea Valentin, secretar iar ca membri Harn
Mihai, Moldovan Teodor si Vulciu Ioan.
Comisia 3-social-culturala,culte, invatamant,sanatate si familie, munca si
protectie sociala,tineret si sport, juridica si de disciplina : Dumitras Horia
Claudiu,preserdinte,Groza Ioana Cristina, secretar iar ca membri Balan Ciprian
Simion,Petrisor Traian si Tigan Ioana Maria. Supuse la vot, propunerile facute sunt
aprobate cu unanimitate de voturi,atat pe articole cat si pe ansamablu.
Nemaifiind alte probleme, sedinta de lucru extraordinara a Consiliului local al
orasului Stei se incheie la orele 13,30.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal,care are un numar de 2
pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE :
-HCL 7 din 28.06.2012- Aprobarea ordinii de zi
-HCL 8 din 28.06.2012- Aprobarea componentei nominale si a numarului de
consilieri in comisiile de specialitate ale Consiliului localal orasului Stei.
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SECRETAR,
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