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PROCES VERBAL

Incheiat azi, 76 septembrie 2019,Ia sala de qedinte a Consiliului Local al
oragului $tei, cu ocazia qedinlei extraordinare a Consiliului Local al oraqului
$tei. $edinfa a fost convocatd de catre Primarul oraqului $tei potrivit
Dispoziliei nr,267 I IO.O9.2OI9
La gedinfd participd un numdr de 72 consilieri locali din totalul de 15,
absentand nemotivat dnii: Boroianu Ion, Duqe calin qi Magda ciprian.
Participa la qedin!6 din partea conducerii PrimAriei oraqului gtei
-Viceprimar -ec.Cioard Marius Dorel;
-jrs.Tirla Liviu- care inlocuieqte pe dna jrs.Dale Voichita
Mar[ana, secretar general. al oraguLui $tei, pnn Dispozit.i.a nr.269/ 12.09.2019 gi
care intocmeqte procesul verbal al qedintci.
Pentru suslinerea raportului de specialitate qi pentru buna functionare
a gedinfei participd la Eedinla din partea aparatului permanent de lucru al
Primariei oragului gtei dl.ing.topo Tocu( Sorin.
$edinfa a inceput la orele 8,00 dimineafa.
Punctul 1: Alegerea preqedintelui de gedin[d.
.

:

Dl.jrs.Tirla Liviu constatAnd prezenla consilierilor locali in vederea
adoptdrii de hotdrAri valabile propune ca sa fie ales preqedinte de Sedinta
pentru luna septembrie 2079, pe dl.consilier local Staniqte Ovidiu.
Propunerea fAcuta este aprobatd cu unanimitate de voturi de consilierii
prezenli.

Acest punct a fost adoptat de cdtre consilierii locali.
Dl.Tirla Liviu dd cuvAntul preqedintelui de qedinfa , dl.Staniqte Ovidiu
care potrivit Regulamentului de Organrzare Ei Funcfionare a Consiliului local a]
oraqului $tei, rostegte intr-un cadru solemn rugAciunea ,,Tatdl Nostru",

Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi.
Dl.viceprimar CioarA Marius Dorel propune scoaterea de pe ordinea de zi
a 2 puncte, care au fost trecute in Dispozitia de convocare a Consiliului Local
la nr.6 $i 7 , respectiv proiectele de hotararc privind reparlizarea a 2 locr-rinfe
ANL, care au fost discutate in comisii, urmAnd ca sd. fie trecute pe ordinead,e zi

a qedinlei ordinare din luna

septembrte 2OI9, cAnd va mai fi supus spre
aprobare un PH privind repartrzarea a incd unei locuinte ANL. Astfel noua
ordine de zi va ar5.ta in felul urmdtor:
l.Alegerea preqedintelui de gedin!a.
2.Aprobarea ordinu de zi.
3.Proiect de hotArAre privind aprobarea procesului verbal al Eedinlei
Consiliului Local al oraqului gtei din data de 29.08.2019.
4.Proiect de hotdrAre privind rnsuEirea valorilor de piala ob(inute in
urma evaludrii imobiliare pentru terenurile cu nr.cad.51036 in suprafafA de
1136 mp, inscris in CF 51036 $tei-proprietatea Asociatiei Urbariale gteiul gi cu
nr.cad.-5i038 in suprafafd de 1136 mp, inscris in CF'51038 gtei-proprietatea
oragului $tei, terenuri situate in zona de Nord-Est a oragului $tei, zona pagunii
urbariale respectiv comunale din proximitatea drumului comunal $tei-Valea de
Sus qi aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre proprietarii acestor
terenuri, fdrd sultd.
5.Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru reabilitare strada Trandafirilor in oraqul $tei,
6.Proiect de hotdrAre Privind aprobarea rectificArii bugetului local al
oraqului $tei pe anul 2019 cu suma de 828 mii lei, atAt la partea de venituri
cAt qi la partea de cheltuieli, bugetul local al oraEului $tei, rectificat, va fi de
2L329,72 mii lei.
Dl.Stanigte Ovidiu, in calitate de preqedinte de qedinle , supune la vot
aprobarea noii ordini de zi, aceasta fiind votata de cdtre consilierii locali
favorabil in unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de citre consilierii locali.

Punctul 3: Aprobarea procesului verbal al qedinfei Consiliului Local
al oraqului $tei din data de 29.O8,2AL9.
Dl.Stanigte Ovidiu, in calitate de pregedinte deqedinfA constatd faptul cd
nu sunt inregistrate luari de cuvAntla acest punct de pe ordinea de zi,
considerAndu-l astfel lAmurit qi supune la vot aprobarea procesului verbal,

acesta fiind votat de cd.tre consilieiri locali favorabil in unanimitate,
Acest punct a fost aprobat de citre consilierii locali.

Punctul 4: Proiect de hoti,rire privind insuEirea valorilor de piafi
obfinute in urma evaluS.rii imobiliare pentru terenurile cu nr.cad.S1036
in suprafali de 1136 mp, inscris in CF 51036 gtei-proprietatea Asociafiei
Urbariale $teiul Ei cu nr.cad.-51038 in suprafag[ de 1136 mp, inscris in CF
51038 $tei-proprietea oraqului $tei, terenuri situate in zona de Nord-Est a
oraEului $tei, zolna piqunii urbariale respectiv comunale din proximitatea
drumului comunal $tei-Valea de Sus qi aprobarea efectuirii unui schimb
de teren intre proprietarii acestor terenuri, fd,ri sulti.
Se dd cuvAntul pregedintilor de comisii care au votat favorabil proiectul

de hotArAre in comisii. Dl.viceprimar Cioara Marius Dorel mentioneaz6, cd
schimbul se refera la cele 2 magistrale de apA qi prezinta situatia detailat

e

menfionAnd cd ramAn anumite sume de bani in proiect pentru a fi folosite in
altd parte, respectiv pAnd la DN-75.
Dl.Staniqte Ovidiu, in calitate de preEedinte de qedinld constatd faptul cA
nu sunt inregistrate ludri de cuvAnt la acest punct de pe ordinea de zi,
considerAndu-l astfel ldmurit qi supune la vot aprobarea procesului verbal,
acesta fiind votat de cdtre consilieiri iocali favorabil in unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de cdtre consilierii locali,

Punctul 5: Proiect de hotirAre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru reabilitare strada Trandafirilor in oragul $tei.
Se dd cuvAntul preEedinlilor de comisii care au votat favorabil proiectul de
hotdrare in comisii.Se da cuvAntul prcqedinlilor de comisii care au votar
favorabil proiectul de hotarAre in comisir,
Dl.Staniqte Ovidiu, ir-r cahtate dc preqcclintc dc acdintd constala faptul cA
nu sunt inregistrate luAri de cuvAnt la acest punct de pe ordinea de zi,
considerAndu-l astfel ldmurit qi supune ia vot aprobarea procesului verbal,
acesta fiind votat de catre consilieiri locali favorabil in unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de citre consilierii locali.

Punctul 6: Proiect de hotdrire Privind aprobarea rectificirii
bugetului local al oraEului $tei pe anul 2OL9 cu suma de 828 mii lei, atdt
la partea de venituri cAt gi la partea de cheltuieli, bugetul local al oraqului
$tei, rectificat, va Ii de 21,329,72 mii lei.
Se dd, cuvAntul preEedintilor de comisii care au votat favorabil proiectul de
hotdrAre in comisii.
Dl,Staniqte Ovidiu, in calitate de preqedinte de qedinla constatA faptul cd
nu sunt inregistrate luari de cuvAnt la acest punct de pe ordinea de zi,
considerAndu-l astfel ldmurit qi supLrne la vot aprobarrca proc--esului verbal,
acesta fiind votat de catre consilieiri iocali favorabil in unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de cdtre consilierii locali.
Nemaifind alte puncte pe ordinea de zi qedinfa de lucru extraordinard se
incheie la orele 8,30, drept pentru care a lost incheiat prezentul proces verbal
care are un numdr de 4 (patru) pagini.
BORDEROU CU

HOTA

RILE ADOPTATE

:

-H.C.L. Nr. 103/ L6.O9.2O19- Privind alegerea pregedintelui de qedintS.;
-H.C.L.nr.LO4/L6.O9.2O19-Privind aprobarea ordinii de zi pentru
qedinfa extraordinard. a Consiliului local al oraqului $tei din data de
16.09.2019, ora 8,00, care a avut loc in sala de qedinfA a Consiliului local al
oraqului $tei;
-H.C.L.nr. 105/ L6.A9,2O 19-Privind aprobarea procesului verbal al
qedinlei Consiliului local al oraqului gtei din data de 29.08.2019;
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-H.C.L' nr.106/ 16.O9.2019 - privind insuqirea valorilor de piafA
oblinute in urma evaluArii imobiliarc pentru terenurile cu nr,cad.51036 in
suprafald de 1136 rnp, inscris in CF 51036 $tei-proprietatea Asociafiei
Urbariale $teiul qi cu nr.cad.-S1038 in suprafa{A de 1136 mp, inscris in CF
51038 $tei-proprietatea oraEului $tei, terenuri situate in zona de Nord-Est a
oragului $tei, zona pS.qunii urbariale respectiv comunale din proximitatea
drumului comunal $tei-Valea de Sus qi aprobarea efectuS.rii unui schimb de
teren intre proprietarii acestor terenuri, fara sultd;
-H.C.L. nr,lO7/16,09.2OL9- privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru reabilitare strada Trandafirilor in oraqul $tei,
-H.C.L. nr.108/16,O9.2OL9- Privind aprobarea rectificarii bugetuiui
local al oragului $tei pe anul 2019 cu suma de 828 mii lei, atAt la partea de
venituri cAt qi la partea de cheltuieli, bugetul local al oraqului $tei ,rectificat, va
Ir de 27.329.72 mii lei.
PRESEDINTE DE

SECRETAR

4

GENE

L,

