JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi 24.08.2017 la sala de sedinte a Consiliului Local al orasului Stei, cu
ocazia sedintei extraordinare de maxima urgenta a acestuia .Sedinta a fost convoacata
de catre Primarul orasului Stei prin Dispozitia nr.339 din 23 august 2017.
Participa la lucrarile sedintrei un numar de 14 consilieri locali din totalul de 15,
absentand dl.Borza Horea Cristian.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dnii ec.Cioara Marius ,
viceprimar si dl.cs.jrs.Tirla Liviu, care inlocuieste pe secretar prin Dispozitia
Primarului nr.323/2017, care se ocupa si de redactarea procesului verbal. De
asemenea participa din partea Primariei orasului Stei si dl.cs.jrs.Hasan Andrei.
Sedinta a inceput la orele 12,00.
Dl.cs.jrs.Tirla Liviu, constatand prezenta consilierilor locali in vederea adoptarii
de hotarari valabile, da cuvantul dnei consilier local Afrusinei Ban Adela Maria,
pentru a conduce lucrarile sedintei si care intr-o sedinta anterioara a fost aleasa
presedinte de sedinta pentru luna
in curs.
Potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului local al
orasului Stei, presedintele de sedinta rosteste intr-un cadru solemn rugaciunea ,,Tatal
Nostru”.
Punctul 1 : Aprobarea ordinii de zi.
Dna Afrusinei Ban Adela Maria, in calitate de presedinte de sedinta, supune
spre aprobare ordinea de zi care este aprobata in unanimitate de consilierii
prezenti.
Punctul 2: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
orasului Stei pe anul 2017 cu suma de 75 mii lei, atat la partea de venituri cat si
la partea de cheltuieli, bugetul local al orasului Stei, rectificat, va fi de 18.145, 04
mii lei si a rectificarii bugetului local al Spitalului orasenesc Stei, pe anul 2017,
cu suma de 222,50 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli,
bugetul local al Spitalului orasenesc Stei va fi de 7.090,50 mii lei.
Dna Afrusinei Ban Adela Maria, in calitate de presedinte de sedinta, constata ca
nu sunt inregistrate luari de cuvant la acest punct si da cuvantul presedintilor de
comisii pentru a prezenta situatia din comisii, toate cele 3 comisii dand aviz favorabil
la acest punct. In continuare, dansa prezinta si supune la vot proiectul de hotarare atat

pe articole cat si pe ansamblu, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi de
consilierii prezenti.
In continuare dl.consilier local Mortan Ioan solicita ca sa se faca cunoscuta
ordinea desfasurarii evenimentelor de ziua orasului Stei, pentru a se comunica
cetatenilor din oras, la care dl.viceprimar Cioara Marius spune ca s-a facut public atat
la afisierul institutiei cat si prin oras precum si pe saitul Primariei orasului Stei si face
o trecere in revista a evenimentelor care vor avea loc cu ocazia Zilelor orasului Stei,
respectiv perioada 28 august- 3 septembrie 2017 si roaga pe dnii consilieri sa
participe la evenimentele respective si le inmaneaza la fiecare cate o invitatie cu
programul Zilelor Steiului din acest an.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinta de lucru extraordinara de
maxima urgenta a Consiliului local al orasului Stei se incheie la orele 12,32.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal care are un numar de 2
pagini.

BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE

HCL nr.172/24.08.2017 - Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei
extraordinare de maxima urgenta din 24 august 2017
HCL nr.173/24.08.2017 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local al
orasului Stei pe anul 2017 cu suma de 75 mii lei, atat la partea de venituri cat si
la partea de
cheltuieli, bugetul local al orasului Stei, rectificat, va fi de 18.145, 04 mii lei si a
rectificarii bugetului local al Spitalului orasenesc Stei, pe anul 2017, cu suma de
222,50 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, bugetul
local al Spitalului orasenesc Stei va fi de 7.090,50 mii lei.
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