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PROCES VERBAL

Încheiat azi, 19.02.2018, la sala de şedinţe a Consiliului local al
oraşului Ştei, cu ocazia şedinţei extraordinare a acestuia. Şedinţa a fost
convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 146/15.02.2017.
Participă la lucrările şedinţei un număr de 11 consilieri locali din
totalul de 15, absentând d-nii Duşe Ioan Călin, Rengle Aurelian, Miara
Horea şi d-na Matei Cristina.
Din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei participă dl. ec. Cioară
Marius, viceprimar şi d-na jrs. Dale Voichiţa Mariana, secretar.
Pentru redactare proces verbal participă dl. jrs. Hasan Andrei.
Şedinţa a început la orele 08,30.
D-na Dale Voichita Mariana, constatând prezenţa consilierilor locali în
vederea adoptării de hotărâri valabile şi a absenţei d-lui Duşe Ioan Călin, da
cuvântul d-lui consilier local Jude Alexandru Jan, pentru a conduce
lucrările şedinţei.
Potrivit Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Consiliului
local al oraşului Ştei, presedintele de şedinţă rosteste într-un cadru solemn
rugăciunea ,,Tatăl Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi.
Dl. Jude Alexandru Jan, în calitate de preşedinte de şedinţă, supune
spre aprobare ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate de consilierii
locali prezenţi.
Punctul 2:
Art. 1 - Aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2018, în
sumă de 11.760,18 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de
cheltuieli, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotarâre.
Se prezintă situaţia din comisii (toate având aviz favorabil), după care
se trece la discuţii.
Dl. Mortan Ioan, spune că le lasă aşa cum sunt, că or fi bine aşa cum
sunt şi că nu mai zice nimic, că nu mai are rost să isi bată capul cu bugetul
pe anul 2018.
Dl. Cioara Marius spune că ar dori să se completeze pe partea de
investiţii a anului 2018, la partea de autorităţi publice, unde s-a notat
„achiziţie placă comemorativă”, unde ar dori să se schimbe în „achiziţie
monument comerativ”, practic să se schimbe „placa” cu „monumentul”,
având în vedere că pe strada Viilor avem o placă-monument pe partea

stângă, pe care am dori să il refacem în acest an având în vedere că este şi
anul centenarului.
Dl. Mortan Ioan întreabă ce valoare are?
Dl.Cioara Marius spune că 10000 lei.
Dl. Mortan Ioan întreabă ce valoare are fondul de rezervă?
Dl.Cioara Marius spune că fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului
local este de 552000 lei. S-a constituit fondul de rezervă având în vedere că
pe partea de investiţii nu au fost prinse încă PMDL-urile noi, pe parcurs în
funcţie de cum se vor face achiziţiile, pe cum vom putea da drumul la
investiţii, aşa vom veni şi vom rectifica sumele necesare. Mai mult decât atât
din cele 5 PMDL-uri cu contract semnat sunt doar 3, rămânând ca să fim
chemaţi la semnare pentru cel cu Colegiul Naţional „Avram Iancu” şi partea
de drum înspre Lac, înspre Spitalul de Neuropsihiatrie şi înspre Staţia de
apă. Mai mult decât atât se poate vedea şi o reactualizare SF gaz.
Dl. Mortan Ioan spune că a văzut şi că nu mai are ce să discute despre
ea, că ştie despre ce este vorba şi că nu va mai intra în detalii, poate va intra
în detalii la şedinţa ordinară de săptamâna viitoare.
Dl.Cioara Marius spune că acuma este momentul să se intre în detalii.
Dl. Mortan Ioan spune că el e împotrivă la buget şi le lasă aşa, nu are
rost să işi mai răcească gura!
Dl.Cioara Marius – „V-aţi referit la parcuri, parcurile sunt cele două
care sunt cuprinse acolo, adică Parcul Andrei Mureşanu care se referă la
partea lângă Tudion în sus pâna la Biserica Speranţa iar Parcul Miron
Pompiliu vine de la Banc Post şi până la terenul lui Florica Roşu.
Dl. Mortan Ioan întreabă: 200 de milioane de lei şi cu încă 200 de
milioane de lei?
Dl.Cioara Marius – „Vi se pare o sumă enormă?”
Dl. Mortan Ioan – „Mi se pare o sumă enormă pentru ceea ce se face
acolo. Încă ceva despre reabilitarea străzii Andrei Mureşanu, nu am înteles
cât e, 203 mii lei sau cât?”
Dl.Cioara Marius – „203, 5 mii lei adică 2 miliarde. Am blocat plătile de
2 ani de zile pentru cei care au executat strada Andrei Mureşanu pentru
neconformităţile constatate. Ştiţi că am mai discutat, am avut şi anul trecut
suma prinsă în buget, nu le-am plătit până când vor veni să-şi remedieze
problemele legate de executarea lucrărilor.”
Dl. Mortan Ioan – „Ce vom face cu porţiunea aia de la ANL?”
Dl.Cioara Marius – „Este prinsă în „Reabilitare şi amenajare Cartier
ANL” şi dacă vă uitaţi la ANL avem 69 de mii lei pe partea ce vine şi
porţiunea respectivă şi trotuarele din zona ANL.”
Acest art. a fost aprobat cu 10 voturi pentru si o abtinere, d-nul
Mortan Ioan.
Art. 2 - Aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2018,
secţiunea de funcţionare, în sumă de 7872,81 mii lei, atât la partea de
venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2a, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Acest art. a fost aprobat cu 10 voturi pentru si unul împotrivă, d-nul
Mortan Ioan.

Art. 3 - Aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2018,
secţiunea de dezvoltare, în sumă de 3887,37 mii lei, atât la partea de
venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2b, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Acest art. a fost aprobat cu 10 voturi pentru şi unul împotrivă, d-nul
Mortan Ioan.
Art. 4 – Aprobarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018,
conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Acest art. a fost aprobat cu 10 voturi pentru şi unul împotrivă, d-nul
Mortan Ioan.
Art. 5 – Aprobarea bugetului activităţilor autofinanţate şi
bugetului activităţilor autofinanţate din învăţământ şi sănătate pe anul
2018, conform anexei nr. 4, anexei nr. 5, anexei nr. 6 şi anexei nr. 7
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Acest art. a fost aprobat cu 10 voturi pentru şi unul împotrivă, d-nul
Mortan Ioan.
Art. 6 – Aprobarea utilizării excedentului anului 2017, astfel:
• Excedentul anului 2017 în sumă de 531,18 mii lei se va utiliza
la secţiunea de dezvoltare a Bugetului Local – SURSA A.
• Excedentul anului 2017 în sumă de 32,58 mii lei SURSA E –
Învăţământ suma de 31,12 mii lei şi suma de 1, 46 mii lei PIAŢA
AGROALIMENTARĂ, se va utiliza pentru acoperirea temporară a
golurilor de casă care apar în cursul exerciţiului bugetar.
• Excedentul anului 2017, în sumă de 1,96 mii lei, SURSA F
SPITAL ORĂŞENESC ŞTEI se va utiliza pentru secţiunea de
dezvoltare a Bugetului Local.
• Excedentul anului 2017 SURSA G – CASA DE CULTURĂ
„MIRON POMPILIU” ŞTEI, în sumă de 2,82 mii lei, se va utiliza
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă care apar în
cursul exerciţiului bugetar.
Acest art. a fost aprobat cu 10 voturi pentru si unul împotrivă, d-nul
Mortan Ioan.
Art. 7 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
se încredinţează Primarul oraşului Ştei şi Serviciul Contabilitate, Buget
Finanţe, Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Ştei.
Acest art. a fost aprobat cu 10 voturi pentru si unul împotrivă, d-nul
Mortan Ioan.
Nemaifiind alte probleme, sedinta de lucru extraordinară a Consiliului
local al oraşului Ştei se încheie la orele 08,43.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal care are un
număr de 4 pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE:

-

-

HCL nr. 21/ 19.02.2018 – privind aprobarea ordinii de zi pentru
şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data
de 19 februarie 2018, ora 8.00, care a avut loc în sala de şedinţă a
Consiliului Local al oraşului Ştei.
HCL nr. 22/ 19.02.2018 – privind aprobarea bugetului local al
oraşului Ştei pe anul 2018.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Jude Alexandru Jan

SECRETAR,
Jrs.Dale Voichita Mariana
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Proces verbal de afisare

Subsemnatul Hasan Andrei, consilier juridic în cadrul Primăriei
oraşului Ştei,
Încheiat cu ocazia afişării conform art.42 din Legea nr. 215/2001privind administratia publică locală, republicată precum şi conform art.3 lit.
a) şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în
administraţia publică, a urmatoarelor :
-Proces verbal al şedinşei extraordinare a Consiliului local al oraşului
Ştei din data de 19 februarie 2018.

ÎNTOCMIT,
Cs. jrs. Hasan Andrei

