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Proces verbal
Încheiat azi 11.05.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei,
cu ocazia şedinţei indata a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna mai. Şedinţa a
fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 225 din data de
11 mai 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri locali din totalul de 15 precum ș i
consilierul juridic al Consiliului local al oraș ului ș tei, dl. Oraș uonuș . Absentează
dl. Duse, dl. Cuc, dl. Magda, dl. Miara si dna. Boloca absentează nemotivat.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichiș a Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă dna.
unspector Oras Alexandra din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei
oraș ului ș tei.
Pentru redactarea procesului verbal al ș edinș ei participă la şedinţă dl. Jrs.
Oraș uonut.
Şedinţa a început la ora 15:00.
Punctul 1: Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ştei pentru luna mai 2018 în persoana d-lui MORTAN
IOAN
un calitate de Secretar al orasului Stei, supune la vot alegerea presedintelui de
sedinta pe luna in curs, potrivit Regulamentului de Oragnizare si Functionare al
Consiliului local al oraș ului Stei, alegerea se face in ordine alfabetica, urmatorul
consilier local prezent fiind dl. Mortan uoan. Aceasta propunere este supusa la vot de
catre dna. Secretar Dale Voichita Mariana si este votata favorabil cu unanimitate de
voturi.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului
Local al orașului Ștei, președintele de ședință rostește într-un cadru
solemn, rugăciunea „Tatăl Nostru”.
Punctul 2: Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 11 mai 2018, ora 15.30, care a
avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei

1. Alegerea presedintelui de sedintă
2. Privind aprobarea ordinii de zi
3.Proiect de hotărâre Privind aprobarea proiectului „Reabilitare ș i
modernizare ambulatoriu Spital Orăș enesc ș tei” în vederea finanș ării acestuia în
cadrul Programului Operaș ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Obiectiv
specific 8.1, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel
1/3

POR/266/8, aprobarea valorii totale a proiectului, precum ș i aprobarea contribuș iei
proprii a Consiliului Local al oraș ului ș tei în proiect
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Documentaș iei tehnice faza
Documentaș ia de avizare a lucrărilor de intervenș ie a proiectului „Reabilitare ș i
modernizare ambulatoriu Spital Orăș enesc ș tei”, precum ș i aprobarea undicatorii
tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului.
dl. Mortan: în calitate de preș edinte de ș edinș ă, constată faptul că nu sunt
înregistrate luări de cuvânt la acest punct ș i supune la vot aprobarea ordinii de zi,
aceasta fiind votată de către consilierii locali prezenș i cu unanimitate de voturi.

Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
dl. Viceprmar: spune ca, inainte de a se intra in dezbaterea celor doua proiecte de
hotarari de pe ordinea de zi, doreste sa aduca o serie de clarificari in ceea ce
priveste continutul lor si a necesitatii adoptarii lor in sedinta de maxima urgenta.
Astfel, domnia sa spune ca, termenul initial de deschidere a sesiunii de depunere a
proiectului a fost data de 15.05.2018, dar acesta a fost devansat cu 3 zile, astfel ca,
noul termen de deschidere al sesiunii de depunere a acestor genuri de proiecte este
maine, 12.05.2018, incepand cu orele 12:00. un continuare, explica necesitatea
depunerii acestui proiect, aratand beneficiile ce le-ar avea Spitalul Orasenesc Stei
precum si cetatenii deserviti, daca acest proiect ar fi aprobat spre finantare si
implementare. De asemenea mai spune ca, in 2017 au fost investiti aprozimativ
50.000 lei intr-un Studiu de Fezabilitate la Spitalul Orasenesc Stei, acest studiu
putand fi concretizat intr-o investitie de amploare la Spitalul Stei prin aprobarea spre
finantare a acestui proiect. Totodata mai spune ca, sunt vizate pentru reabilitare,
doatre si modernizare Corpul de cladire C in suprafata de 884 mp (corpul de cladire
unde functioneaza momentan centrul de dializa) si Corpul de cladire F in suprafata
de 588 mp (fosta banca agricola). Mai spune ca, valoarea proiectului este de
10.700.377,05 lei (inclusiv TVA), cu o contributie din partea Orasului Stei de 2%
iar perioada de implementare a acestuia este pana la finalul anului 2020.
dl. Mortan: intreaba daca contributia de 2% aferenta Administratiei Publice Locale a
orasului Stei a fost prinsa in buget.
dl. Viceprimar: spune ca, aceasta suma nu a fost prinsa in buget, acest lucru urmand
a se intampla in momentul cand se va semna un contract de finantare.
Punctul 3: Privind aprobarea proiectului „REABILITARE ȘI
MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI”, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1,
Operatiunea A, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni
- cod apel POR/266/8, aprobarea valorii totale a proiectului, precum și
aprobarea contribuției proprii a Consiliului Local al orașului Ștei în proiect
Comisiile 1, 2 ș i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: în calitate de preș edinte de ș edinș ă, constată că nu sunt înregistrate
alte luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi ș i supune la vot proiectul de
hotărâre, per ansamblu, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi favorabile.

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 4: Privind aprobarea Documentației tehnice faza
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție a proiectului
„REABILITARE ȘI MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL ORĂȘENESC
ȘTEI”, precum și aprobarea Indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în
cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului
Comisiile 1, 2 ș i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: în calitate de preș edinte de ș edinș ă, constată că nici la acest punct
nu sunt înregistrate luări de cuvânt ș i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta
fiind votat favorabil 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 15:30, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 3 (trei)
pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 61/11.05.2018 - Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna mai 2018 în persoana d-luii MORTAN
uOAN
H.C.L. nr. 62/11.05.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa
de indata a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 11 mai 2018, ora 15.30, care
a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 63/11.05.2018 - Privind aprobarea proiectului „REABuLuTARE ș u
MODERNuZARE AMBULATORuU SPuTAL ORĂș ENESC ș TEu”, în vederea finanș ării
acestuia în cadrul Programului Operaș ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8,
Prioritatea de investiș ii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, apelul de proiecte
nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8, aprobarea valorii
totale a proiectului, precum ș i aprobarea contribuș iei proprii a Consiliului Local al
oraș ului ș tei în proiect.
H.C.L. nr. 64/11.05.2018 - Privind aprobarea Documentaș iei tehnice faza
Documentaș ia de avizare a lucrărilor de intervenș ie a proiectului „REABuLuTARE
ș u MODERNuZARE AMBULATORuU SPuTAL ORĂș ENESC ș TEu”, precum ș i
aprobarea undicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice
aferenţi proiectului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mortan uoan

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana

3/3

