JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi,3 februarie 2014,la sala de sedinte a Consiliului local al orasului Stei cu
ocazia sedintei de lucru extraordinare a acestuia, la care sunt prezenti toti cei 15 consilieri
locali si Oras Ionut, csjrs.Consiliu local.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dl.ing.Balaj Gheorghe Iulian,
primar si dna jrs.Dale Voichita Mariana, secretar iar pentru sustinere rapoarte de specialitate
dna Lolea Elena, contabil sef si dl.ing.Plastin Ioan, din partea Serviciului UAT.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin, informatician
Sedinta a inceput la orele 13,00
iar pentru redactare proces verbal dl. csjrs.Tirla
fiind convocata in baza Dispozitiei Primarului nr.16120\4.
Punctul 1: Alegerea presedintelui de sedinta.Dna Dale Voichita Mariana, constatand
prezenta consilierilor locali in vederea adoptarii de hotarari valabile anunta ca presedinte de
sedinta pe luna in curs urmeaza a fi conform ROF Consiliu local dl. consilier local Ham
Mihai, intrucat dna consilier local Groza Ioana - Cristina, care vrmeaza a fr aleasa presedinte
de sedinta a depus o cerere la secretariat, prin care anunta ca la mijlocul lunii in curs urmeaza
a pleca din tara, motiv pentru care nu poate fr prezenta toata luna februarie, pentru a conduce

Liviu.

lucrarile sedintelor.se supune la vot propunerea facuta, dl.Harn Mihai fiind ales presedinte de
sedinta pe luna in curs, cu unanimitate de voturi.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi.Acest punct a fost votat cu unanimitate de voturi.
Punctul 3 : Proiect de hotarare Privind aprobarea bugetului local al orasului Stei pe
anul2014. Se prezinta situatia din comisii dupa care se trece la discutii.
Dl Miara Horia spune ca la sedinta anterioara a Consiliului local a solicitat o
prioritizare a investitiilor pentru antl2014, care ar trebui trecute intr-o anumita
ordine.Intreabadacas-a facut un deviz estimativ pentru apa-canal de la Targu Mures.De
asemenea intreaba de ce e asa mare cofinantarea la Parcul din Stei, de I,2 mld.lei in timp ce
finantarea e de 2 mtd.lei.Spune ca nu vede nicio intentie cu privire la atragerea de noi
investitii pentru acel parc industrial.Dl primar spunea in sedinta anterioara ca s-au creat in
anul2013 circa 100 locuri de munca, dar s-au desfrintat mai multe de atat.Prioritatile ar fi in
opinia dansului , proiectul de executie menajera si finantare apa-canal.
Dna Barna Violeta intreaba pentru ce va fi utrhzat la cap.67 utilajul achizitionat , la
care dl. primar spune ca s-a gandit la un utilaj multifunctional pentru sapat si nivelat si
curatarea trotuarelor si sa fie folosit si in sezonul rece pentru deszapeziti . De asemenea
spune ca e pentru acest proiect de reabilitare aDN-76, mentionand ca trebuie incepute
lucrarile de canalizare pe ambele parti. Iar suma s-ar putea sa nu ne ajunga si va fi nevoie de
rectificare la buget pentru afrnaliza aceasta lucrare'
In continuare se prezinta PH care e votat cu unanimitate de voturi atat pe articole cat si
pe ansamblu. Nemaifiind alte probleme, sedinta de lucru a Consiliului local al orasului Stei
se incheie la orele 13,52.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal care are o pagina.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE :
-HCL 9 din3.02.2014 - Alegerea presedintelui de sedinta
-HCL 10 din 3.02.20t4 - Aprobarea ordinii de zi
-HCL I I din 3.02.2014 - Aprobarea bugetului local al orasului Stei pe anul2014.
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Jrs.Dale Voichita Mariana

