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Din 28 noiembrie 2O19

Privlnd aprobarea procesului verbal al $edintei
extraordlnare convocate de indati a Consiliului Local al
oraqului $tei din data de O1.11.2019.

La

Iulian;

inifiativa Primarului oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe

VAzend prevederile

art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/ 2OI9

privind Codul Administrativ, care prevede obligativitatea aprobdrii
procesului-verbal prin hotdr6re,

in temeiul art.

139, alin. (1) din OUG

nr.57/

2O19 privind

Codul Administrativ.

Consiliul local al ora,sului Str;i,

HOTARASTE:
Se aprobd procesul verbal al Eedinlei extraordinare
convocate de indatd a Consiliului Local al ora;ului $tei din data de

-

Art. 1

o1.11.2019.

Art"z-Ptezetrtaniiilil'rt"i;:3Hffi

fi det-urBihor;

Primarul oragului $tei;
Un exemplar la dosarul cu hotdr6ri.

PRE$EDTNTE

oe gnonrlA

AFRUSIN

ADELA

GENERAL AL ORA$I'LIII $TEI

Hotererea a fost a fost adoptati cu unanlmitate de voturl "(14 conslllerl prezenfl
dla totalul de 15 conslllerl
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Proces verbal

inchEiat azi Ol.ll.20l9 in sala de gedi4e a Consiliului Local al oragului $tei, cu
ocazia $edinfei extraordinare convocati de lndatii a Consiliului Ircal al oragului $tei. $edinla
a fost mnvocati de cibe Primarul ora,qului $tei potrivit Dispozifiei m. 302 din data de 31
octombrie 2019.
La gedinf5 sunt preze,n$ 12 consilieri locali (dl. Jude Ale.xandnr Jan, dl. l/ulciu loan,
dna. Boloca Nicoleta, dl. Staniste
Ovidiu, dna. Coroiu Aurelia Manuela, dl. Boroianu lon, dl. Mortan loan, ill. Cioard Maiw
Dorel, dl. Cuc Adrian Manuel, dl. Pinea Dorel si dna. Matei Cristina Monica) din totalul de
15 pohivit legii, precum qi consilierul juridic al Consiliului local jrs. Oraq Ionuf care
intocrneqte procesul -velbal al gedinfei.
Absenteazi ne,motivat de la lucririle fedinlei dl. Harn Mhai, dl. Magda Sorin Ciprian,
Ei dl. Duqe Cdlin Ioan.
Participd la qedinti din partea conducerii Primdriei oras,ului $tei unnntorii:
- Viceprimar - ec. Cioari Marius Dorel;
- Secretar - jn. Dale Voichifa Mariana.
$edinla a lnceput la ora 12:00.

Toate cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil acest PH
Pohivit Regulamentului de Organizare gi Funcfionare a Consiliului Local d oraqului
$tei, Seoetarul General al oraqului $tei dna. jrs. Dale Voichila Mariana supune la vot
alegerea Prepdhtelui de gedinfE pentru luna noiembrie 2019, in ordine alfabeticl, respectiv
dna. Afrusinei-Ban Adela-Maria, propunerea fiind votat-ii favorabil in unaimitate.

-

I.

Proiect de hotdrdre piind alegerea preSedintelui de Sedinld
Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii d.e zi pentnt gedin4a de indatd a
Consiliului Local al oragului $tei din data de I noiembrie 2019, ora 12.00, care va avea loc
in sala de ;edinyd a Consiliului local al ora;ului $tei.
3. Proiect de hotdrdre Piind Aprobarea procesului-terbal al Sedin\ei Consiliului
Local al orasului $tei din data de 31.10.2019.
4. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea rectif.cani bugetului local al orasului Stei pe
anul 2019 ctt suna de 366 mii lei, atat Ia partea de venitui cat si la partea de cheltuieli, bugetul local
al orasului Stei rectificat va fi de 2 I .695 , 72 mii lei

2.

(ura. Arnrslnel-Ean: m caltate oe pref@rnte oe feonla, constaul tapn ca, toate cele J
comisii de specialitate ale Consiliului local al oragului $tei au avizat favorabil acest putct y
nu sunt inregistrate luiri de cuv6nt, drept umare supune la vot aprobarea ordinii de zi a
ge.dintei, aceaski fiind votati de clte mnsilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest panct a fost votflt dc cdfie consilierii locali tn anotimitde de voturl

Toate cele

3

comisii de specialitato

at

avizat favorabil prezentul PH Erd

ameridam€nte.
dna. A-frusinei-Ban: in calitate de pregedinte de gedinJi constati faptul cE" nu sunt imegistrate
luEri de cuvAnt la acest punct de pe ordinea de zi gi il supune la vot, aceasta fiind votat de

cihe consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proicct dc hofifire a fost aprobal de cdtre consilictii locali

Toate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH fird

arnendamente.

dl. Pirtea: infreabd la ce se referl capitolul din sinltate privind balneologia.
dl. Viceprimar rEspunz6nd dlui Pirtea, spune cE, este vorba despre un studiu de PreFezabilllate, care este intocrnit 9i depus la Ministerul de resort, iar in funcfie de ce rEspuns se
primeqte se va tr xe la rcalizarea Studiului de Fezabilitate sau nu.
dl. Pidea: clddirea fostului sediu al Bdncii Agricole a mdncat pdnE acuma 13 miliarde gi nu se
vede nirnic.
dna. Afrusinei-Ban: ln calitate de pregedinte de tedi4n constatii faptul cd, nu mai sunt
inregistrate luiri de cuvdnt la acest purct de pe ordinea de n, drept urmare il considerd
lEmurit gi ll supune la vot, aceasta fiind votat de citre mnsilierii locali prezenfi favorabil in
unanimitate
Acest proica de hotdldre a fost aprobd dz cftrc consilierii locall

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi gedinla se lnchEie la ora 12:15, drept
pentru care a fost ftrcheiat prezentul proc€s-v€'ttal, care este fo nat din 4 @atu) pagini.
BORDEROU CU HOT,{RARILE ADOPTATE

H.C.L. nr.

l40l0l.ll.20l9 - Privind

alegerea pregedintelui de gedinJd pentru luna

noieurbrie 2019 in persoana d-nei Afrusinei-Ban Adela-Maria

nr. I4ll0l.ll.20l9 -

Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinla
Ircal al oragului $tei din data de I noiembrie
indati
a
Consiliului
extraordinar6 convocatE de
20'19, ora 12:00, care a avut loc in sala de qedinld a Consiliului local al oras,ului $tEi
H.C.L. nr. L42l0l.Ll.20l9 -Privind aprobarea procesului-verbal al gedinfei ordinare
a consiliului local al oragului $tei din data de 31.10.2019
H.C.L. nr. l43l01^.ll.20l9 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei
pe annl 2019 cu suma de 366 mii lei, atat la pute-- de venituri cat si la partea de cheltuieli, bugetul
local al orasului Stei reotificat va fi de 21.695,

H.C.L.

PRE$EDINTEDE FEDNTA
Afiusinei-Ban Adela-Maria
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fi

