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Proces verbal
Încheiat azi 20.12.2016 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia
şedinţei extraordinare de maximă urgen ă a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna
decembrie. Şedinţa a fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 299
din data de 20 decembrie 2016.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul juridic al
Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absentează: dl. Borza Horea, dl. Du e Călin
Ioan i dl. Rengle Aurelian.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec.Cioară Marius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichi a-Mariana.
Pentru sustinerea raportului de specialitate participa la sedinta dna Lolea Elena, Contabil
Sef in cadrul Primariei orasului Stei.
Pentru redactarea procesului verbal al edin ei participă la edin ă insp. Ora
Alexandra.
Şedinţa a început la ora 12:00.
Punctul 1: Alegerea președintelui de ședintă
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al ora ului
tei, dna. Secretar jrs. Dale Voichi a-Mariana, supune spre aprobare alegerea pre edintelui de
edin ă pe luna decembrie 2016, în persoana dlui Harn Mihai.
Supusă la vot această propunere este aprobată de către consilierii locali în unanimitate de
voturi.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
dl. Harn:în calitate de pre edinte de edin ă, supune la vot aprobarea ordinii de zi după
cum urmează:
1. Alegerea pre edintelui de edin ă
2.Aprobarea ordinii de zi.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al ora ului tei pe
anul 2016, bugetul local al ora ului tei, rectificat, va fi de 19.697,88 mii lei.
Ordinea de zi, este votată de către consilierii locali cu 11 voturi pentru si 1 vot
“ab inere”, respective dl. Mortan Ioan.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 3:Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al
orașului Ștei pe anul 2016, bugetul local al orașului Ștei, rectificat, va fi de 19.697,88 mii lei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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dl. Miara: critică modul cum a fost structurat acest proiect de hotărâre având în vedere faptul că,
adresa care a venit de la Finan e este din data de 06.12.2016, iar cea de la Consiliul Jude ean
este din data de 08.12.2016, iar edin a are loc după două săptămâni. Mai men ioneazăfaptul
că, în opinia domniei sale, sumele alocate la diverse capitole sunt exagerate, solicitând lămuriri
în ceea ce prive te sumele alocate pentru CSO, Pomul de iarnă, Zone Verzi, SF Zonă Agrement
Lac i pentru refacere trotuare.
dna. Lolea: afirmă faptul că, rectificarea s-a făcut când s-au cumulat toate sumele, deoarece s-au
primit adrese în mai multe etape.
dl. Cioară –Viceprimar: explică de ce nu s-au putut face demersurile pentru a face SF-ul la
Colegiul Na ional ”Avram Iancu”, totodată explică cuantumul sumelor alocate pentru CSO i
pentru SF Zonă agrement Lac.
dna. Lolea: spune că, la solicitările făcute de dl. Miara i PSD tei nu s-a răspuns încă,
deoarece nu a fost timp suficient, dar i se va răspunde.
dl. Miara: î i exprimă nemul umirea de modul în care executivul răspunde la solicitările
adresate de către consilierii locali în edin ele Consiliului Local al ora ului tei.
dna. Lolea: afirmă că, sumele pentru pomul de iarnă nu sunt mari, acestea fiind egale cu cele
alocate în anii preceden i, aici fiind incluse i cadourile pentru executiv i consilierii locali în
valoare de 150 lei/personă, conform Codului Fiscal.
dl. Miara: întreabă câ i copii au primit cadouri.
dl. Cioară –Viceprimar: spune că, toate necesită ile, atât ale grădini ei, cre ei cât i ale
colii gimnaziale (până la copii din clasa a IV-a) au fost îndeplinite, conform cerin elor
institu iilor respective. Pe lângă acestea, la fel cum s-a procedat i în anii anteriori, au primit
cadouri i ceilal i copii din ora .
dl. Mortan: spune că, de fiecare dată când se întrunesc consilierii locali în edin ă, ace tia află
multe lucruri, chiar în acea edin ă.
Domnia sa, spune că, atunci când a fost proiectul de hotărâre cu schimbarea destina iei
Colegiului Na ional ”Avram Iancu”, se tia că este alocată o anumită sumă de bani, trebuia
rezolvată situa ia până acum.
Totodată, domnia sa, întreabă despre cheltuielile materiale Zone Verzi, despre dublarea
sumei pentru pomul de iarnă i despre echipa de fotbal, deoarece după raportul pe care l-am
primit în edin a trecută erau toate achitate la zi.
De asemenea, domnia sa, mai adaugă faptul că, nefiind un raport cu toate cheltuiele,
nefiind transparen ă, domnia sa, se vede nevoit să voteze împotriva acestui proiect de hotărâre.
dl. Harn: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că, nu mai sunt înregistrate alte luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole,
acesta fiind aprobat după cum urmează:
Art.1- nouă voturi ”pentru”, două voturi ”ab inere” (dna. Matei, dl. Miara), un vot ”împotrivă”
(dl. Mortan).
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Art.2- nouă voturi ”pentru”, două voturi ”ab inere” (dna. Matei, dl. Miara), un vot ”împotrivă”
(dl. Mortan).
Art.3- nouă voturi ”pentru”, două voturi ”ab inere” (dna. Matei, dl. Miara), un vot ”împotrivă”
(dl. Mortan).
Art.4 - nouă voturi ”pentru”, trei voturi ”ab inere” (dna. Matei, dl. Miara, dl. Mortan).
Per ansamblu proiectuld e hotărâre este votat cu - 9 voturi ”pentru”, 2 voturi ”ab inere”
(dna. Matei i dl. Miara) i 1 vot ”împotrivă” (dl. Mortan).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii local .
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 12:53, drept pentru care
a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 3 (trei) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 92/20.12.2016 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei pentru luna decembrie 2016 în persoana dlui Harn Mihai
H.C.L. nr. 93/20.12.2016 –Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de
maximă urgen ă a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 20 decembrie 2016, ora 12.00, care a
avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
H.C.L. nr. 94/20.12.2016 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al ora ului tei pe
anul 2016, bugetul local rectificat va fi de 19.697,88 mii lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Harn Mihai

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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