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Din O1 noiembrie 2019

Privind aprobarea procesului verbal al gedinfei ordinare a
Consiliului Local al oraqului gtei din data de 31.10.2019.
Vdzend prevederile art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57 / 2Ol9
privind Codul Administrativ, care prevede obligativitatea aprobdrii
procesului-verbal prin hotirAre,

in temeiul art. 139, alin. (1) din OUG nr.

57

Codul Administrativ,

I

2OI9 privind

Consiliul local al orasului Stpi.

norAnAsrp:
Art.l -

Se aprobS, procesul verbal al gedinlei ordinare
Consiliului Local al oragului gtei din data de 31.10.2019.
Att.2 - Ptezenta hotdrire se comunicS. cu :
- Institufia Prefectului judeful Bihor;
- Primaml oraqului $tei;
- Un exemplar la dosaml cu hotarari.

PRT$EDINTE DE $EDINT,

CONTRASEMNEAZA
'ARUL GENERAL AL ORA$ULUr $TEr

::) -.

Hoti€reaafostafost

din totalul de 15 consilierif.

r

unanimltate de voturi "(12

ROMANIA
.IUDETUI. BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI

Proces verbal

incheiat azi 31.10.2019 in sala de gedinfe a Consiliului Incal al oraqului $tei, cu
ocazia qedin{ei ordinare a Consiliului Local al oragului $tei din luna octombrie2019. $edinfa
a fost convocat[ de cdhe Primarul oraqului $tei potrivit Dispoziliei nr.300125.10.2019.
La gedinld sunt prezenti 13 consilieri locali (d1. Cioara Marius Dorel, dl. Jude Jan
Nicoleta, dna. Coroiu Aurelia Manuela, dl. Duge Calin Ioan, Afrusinei-Ban Adela-Maria, dl.
Pirtea Dorel, dl. Staniqte Ovidiu, dl. Mortan Ioan, Boroianu Ion gi dna. Matei Cristina
Monica) din totalul de 15 pohivit legii qi consilierul juridic al Consiliului local jrs. Ionu! Orag
care intocmegte procesul-verbal al gedintei qi inregistreaz[ qedin]a audio pe reportofon.
Absenteazd nemotivat de la gedinli dl. Magda Sorin Ciprian qi Harn Mihai.
Participd la gedinli din partea conducerii Primlriei orasului $tei:
- Viceprimar - ec. Cioard Marius Dorel;

- Secretar - jrs. Dale Voichifa

Mariana.
Pentru suslinerea rapoartelor de specialitate si pentru buna functionare a sedintei
participd la qedinld din partea aparatului permanent de lucru al Primdriei oraqului $tei jrs.
Hasan Andrei qi Tirla Liviu.
$edinla a inceput la ora 13:00, fiind televizatd de cd National Beiuq.

dl. Viceprimar: propune suplimentarea ordinii de zi cu I punct care vor ocupa pozitiile 5 de
pe noua ordine de zi. Domnia sa motiveazd aceastd suplimentare n faptul cd, aprobarea
acestui PH cAt mai urget posibil este vitald pentru punerea in practici cu eficienfi qi cu
randament maxim a Proiecfului privind amenajarea Lacului Oriqenesc $tei. De asemena,
domnia sa mai spune cd, acest PH au fost discutat qi aizat in gedinfele pe comisii ale
Consiliului local al oraqului $tei care au precedat aceast[ qedin]d. Astfel noua ordine de zi va
ardtainfelul urmdtor:
I. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea ordinii de zi pentru;edinla ordinard a
Consiliului Local al ora;ului $tei din data de 3I octombrie 2019, ora 13.00, care va avea loc
in sala de;edinld a Consiliului local al ora;ului $tei.
2. Proiect de hotdrdre Privind Aprobarea procesului-verbal al Sedinlei
extraordinare a Consiliului Local al orasului i din data de 24.10.2019.
3. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru
intervenlia de urgenld fn cazurile de violenld. domesticd.
4. Proiect de hotdrdre Privind tmputernicirea reprezentantului Consiliului local al
ora;ului $tet fn A.G.A. S.C. Solceta S.A. $tei sd suslind aprobarea ordinii de zi ;i a

"*dA-

pe oidihea de zi

a

A.G.E.A(Adunarea Generald Extraordinard a
Aclionarilor) ;i AGOA(Adunarea Generald Ordinard a Acfionarilor) S.C.Solceta S.A. $tei
5. Proiect de hotdrdre Pivind aprobarea pentru Scoaterea definitivd din fondul
forestier, proprietate publicd a U.A.T. $tei, cu dffiSare, a suprafelei de 0,9936 ha, fond
forestier localizat tn U.P. IV ChiScdu, u.a 69A:0,83 ha; 69C:0,8059 ha; 74:0,]265 ha;
Il2A:0.0529ha Si compensarea in echivalent valoic cu un teren fn suprafayd de 5,4 ha,
conform CF 51050 $tei, necesard pentru realizarea obiectivului de investilii Amenajare Zond
de Agrement Lac $tei.
6. Diverse
dl. Vulciu: in calitate de preqedinte de gedint[, supune la vot aprobarea noii ordini de zi,
aceasta fiind votatd de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
locali
Acest punct afost adoptat de cdtre con
fu-ffiAnalefof

dl. Vulciu: in calitate de pregedinte de gedin!6, constatd faptul cd, nu sunt tnregistrate lulri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi, considerdndul astfel limurit gi il supune la vot
acesta fiind votat de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest punct afost aprobat de cdtre consilierii locall

Comisiile de specialitate nr.

l, 2 si 3 ale Consiliului

local al orasului Stei au

aizat

favorabil acest PH.

dl. Vulciu: constatd ci nu sunt inregistate lu[ri de cuvdnt, propuneri sau discutii la acest
punct de pe ordinea de zi gi il supune la vot, acesta fiind votat favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotarare afost adoptat de catre consilierii locall

dl. Vulciu: constat[ cd nu sunt inregistrate luiri de cuvdnt, propuneri sau discutii nici la acest
punct de pe ordinea de zi gi il supune la vot, acesta fiind votat favorabil cu 12 voturi 'f)entru"
gi dl. Stanigte nu a participat la vot.
de incompatibilitate.
Acest proiect de hotarare afost adoptat de catre

con

rii locall

'ebinisiile de Specialitate

ff. l, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat

favorabil acest PH.
dl. Vulciu: constati gi de aceastd datd faptul cd nu sunt inregistrate ludri de cuvdnt, propuneri
sau discutii nici la acest punct de pe ordinea de zi qi il supune la vot, acesta fiind votatd
favorabil in unanimitate.

de qedintd, declar[ qedinfa inchis6.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi qedinfa se incheie la ora 13:10, drept pentru
care a fost incheiat prezentul proces verbal, care este format din 3 (trei) pagni.

H.C.L. nr. 135/31.10.2019 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa ordinar[ a
Consiliului Local al oraqului $tei din data de 31 octombrie2019, ora 13.00, care a awt loc in
sala de qedinJd a Consiliului local al oragului $tei
H.C.L. nr. 136131.10.2019 - Privind aprobarea procesului-verbal al gedintei
Consiliului Local al oragului $tei din data de 24.10.2019
H.C.L. nr. 1.3 1.10.2019 - Privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru
intervenlia de urgenfi in cazurile de violenfd domesticd.
H.C.L. nr. 13 1.10.2019 - Privind imputernicirea reprezentantului Consiliului
local al oraqului $tei in A.G.A. S.C. Solceta S.A. $tei s[ suslind aprobarea ordinii de zi qi a
materialelor de pe ordinea de zi a A.G.E. Adunarea Generald Extraordinard a Acfionarilor)
gi AGOA(Adunarea Generald O nard aAclionarilor) S.C.Solceta S.A. $tei
H.C.L. nr. 139/31.10.2019 - Privind aprobarea pentru Scoaterea definitiv[ din
fondul forestier, proprietate publici a U.A.T. $tei, cu defrigare, a suprafeJei de 0,9936 ha,
fond forestierlocalizat in U.P. Chiqcdu, u.a 694:0,83 ha; 69C:0,8059ha; 74:Q,l265ha;
conform CF 51050 $tei, necesard
de Agrement Lac $tei.

p

realizarea obiectivului de investitii Amenajare Zond

{

