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Proces verbal
Încheiat azi 07.04.2017 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 aprilie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 117 din data de 05 aprilie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 9 consilieri locali din totalul de 15. Absentează dl. Borza Horea, dl.
Miara Horia, dna. Matei Cristina, dl. Cuc Adrian, dl. Mortan Ioan i dl. Du e Călin Ioan.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichi a Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
- Stan Daniel, inspector, din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei ora ului tei.
Pentru redactarea procesului verbal al edin ei participă la şedinţă insp. Ora Alexandra.
Şedinţa a început la ora 12:30.
Punctul 1: Alegerea președintelui se ședință
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 februarie 2017, în persoana dlui Stani te Ovidiu.
Supusă la vot această propunere este aprobată de către consilieri în unanimitate de voturi.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
dl. Stani te: 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 proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
”Amenajare zonă de agrement lac tei”, în vederea finan ării acestuia în cadrul Programului
Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5, Prioritatea de investi ii: 5.2, numărul apelului de
proiecte POR/2016/5/5.2/1.
Ordinea de zi este votată de către consilierii locali cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiect ”Amenajare zonă de agrement lac Ștei”, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5, Prioritatea de investiții: 5.2,
numărul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1.
dl. Stani te: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la
acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 12:50, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces verbal, care este format din 2 ( două) pagini.
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BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 78 /07.04.2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
pentru luna aprilie 2017 în persoana dlui Stani te Ovidiu;
H.C.L. nr. 79/07.04.2017 Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă
urgen ă a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 07 aprilie 2017, ora 12.30, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 80 /07.04.2017 Privind aprobarea proiectului i a cheltuielilor legate de proiect ”Amenajare
zonă de agrement lac tei”, în vederea finan ării acestuia în cadrul Programului Opera ional Regional
2014-2020, Axa prioritară: 5, Prioritatea de investi ii: 5.2, numărul apelului de proiecte
POR/2016/5/5.2/1.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Stani te Ovidiu

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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