JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat azi,l7 aprilie 2014,la sala de sedinte a Consiliului local al orasului
Stei, cu ocazia sedintei de lucru extraordinare a acestuia.Participa un numar de 14
consilieri locali din totalul de 15 si dl.Oras Ionut, csjrs.Consiliu local.Absenteaza
dl.consilier local Cuc Adrian- Manuel.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dl.ing.Balaj Gheorghe
primar
Iulian,
si dna jrs.Dale Voichita Mariana, secretar.Pentru sustinere rapoarte de
specialitate participa dna ec.Lolea Elena, contabil sef si dl.ing.Plastin Ioan, din partea
Biroului urbanism si amenaj area teritoriulur.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin,
informatician iar pentru redactare proces verbal , dl.csjrs.Tir'la Liviu.
Sedinta a fost convocata rnbaza Dispozitiei Primarului nr.80/14.04 .2014 si a
inceput la orele 13,00.
Punctul 1: Alegerea presedintelui de sedinta.Dna Dale Voichita Mariana,
constatand prezenta consilierilor locali in vederea adoptarii de hotarari valabile,
propune ca rnbaza ROF al Consiliului local Stei sa fie ales presedinte de sedinta pe
luna in curs dra consilier local Groza Ioana Cristina.Propunerea facuta este aprobata
cu unanimitate de voturi de consilierii prezenti.
Punctul 2: Aprobarca ordinii de zi. Dra Groza Ioana Cristina, in calitate de
presedinte de sedinta spune spre aprobare ordinea de zi. Acest punct a fost aprobat cu
unanimitate de voturi de consilierii prezenti.
Punctul 3: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
orasului Stei pe anul 2014 cu suma de 626 mii lei.Se prezinta situatia din comisii,
dupa care se trece la discutii.
Dl.consilier local Miara Horia felicita actuala conducere a Consiliului
Judetean Bihor pentru alocarea sumei de 626 mii lei pentru orasul Stei, pentru
lucrarile necesare a se efectua in contradictie cu fosta conducere a Consiliului
Judetean Bihor, care desi a fost cofinantator la lucrari, nu ne-a alocat nimic.Propune
ca banii pentru reparatii trotuare sa fie folositi cu chibzuinta, sa se vada unde se pot
efectua lucrarile de asa natura ca sa nu fie nevoie ca peste catva timp sa fie refacute
lucrarile pentru canahzare.spune ca este de acord cu PH. Se supune la vot PH,care
este aprobat cu unanimitate de voturi de consilierii prezenti.
In incheiere dl.primar ureza inainte de sarbatorile pascale celor prezenti si
familiilor lor si tuturor steienilor pace in suflete, sanatate si bucurie si sa-si petreaca
aceste sfinte sarbatori in liniste.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinta de lucru extraodinara a
Consiliului local al oraului Stei se incheie la orele 13,24.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal, care are una pagina.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL 29 DIN 17.04.2014- Alegerea presedintelui de sedinta.
-HCL 30 din 17.04.20l4-Aprobarea ordinii de zi.
-HCL 31 din 17 .04.2014- Aprobarea rectificarii bugetului local al orasului
Stei pe anul2014 cu suma de 626 mii lei.
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