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PROCES VERBAI

local al oraqului
incheiat azi, 2o.o2.2O20, in sala de qedinfe.,a Consiliuluial orasului $tei'
a Consiliului local
$tei, ;; ;;;a ieainpi extt"oidi""'"
Dispozitiei
gedinfa a fost convocatd de cdtre Primarui oragului $tei potrivit

de 12 consilieri iocali din totalul de
consilieri locali, respectiv: dna Boloca
qi Magda Sorin CiPrian' Din Partea
PA la qedinfa :
-Primar-ing.Balaj Gheorghe Iulian;

b

fionare a Consiliului local a-l oraqului
ciunea,,Tatdl Nostru"'

Punctul 1: AProbarea Ordinii de zi'
l.Proiect de hot5rAre Privind a
extraordinard a Consiliului loca1 al or
14,00, care va avea loc in sala de gedi
2.Proiect de hotdrAre Privind
extraordinare convocatd de indatd a
de 14.02.2020.

obarea participarii UAT oraqul $tei Ia
COMUNITAR INTER-INTERNATIONAL
cerea sdrdciei qi creqterea incluziunii
are Locald'" '

roiect de hotdrdre Privind apr-o-bhrea bugetului local al oraqului $tei
pe anul 2O2O.
Dl.Cioard Marius Dorel, in calitate de preqedinte de qedinfd., supune la
vot aprobarea ordinii de zi, aceasta fiind votat6 de c5.tre consilierii locali
favorabil in una-nimitate.

Punctul 2: Aprobarea procesulul verbal al gedlntel e*traordlnare
convocati de indati a Consiliului local al oragulul $tei din data de
L4.O2.2020.

Dl.Cioard Marius Dorel , in ca,litate de preqedinte de gedintd constatd
faptul cd nu sunt inregistrate lud.ri de cuvant la acest punct de pe ordinea de
zi, considerAndu-l astfel ld,murit gi il supune la vot, acesta frind votat de c5.tre
consilierii locali favorabil in unanimitate.

Punctul 3: Proiect de hotirAre privind aprobarea participlrii UAT
oragul $tei la licttafia deschisl cu proiectul CENTRU COMUNITAR INTERINTERNATIONAL pe programul ,,Dezvoltare locali, reducerea sirdclel gl
cresterea incluzlunll romllor", Apel de proiecte nt,4 ,rDezvoltare Locald".
Comisiile de specialitate nr.7,2 9i 3 ale Consiliului local al oragului $tei
au aizat favorabil acest PH.
Di.Cioard Marius Dorel , in calitate de preqedinte de qedinld constat6 cd
nu sunt inscrieri la cuvAnt, propuneri sau disculii la acest punct de pe ordinea
de zi qi il supune la vot, acesta fiind votat favorabil in unanimitate.
4.Proiect de hotirire Prlvlnd aprobarea bugetului local al ora$ulul
$tet pe anul 2O2O.
Comisiile de specialitate nr.I,2 qi 3 ale Consiliului local al oraqului $tei
au avizat favorabil acest PH.
Dl.viceprimar Cioard Marius Dorel spune ca a fost convoctd qedinla
Consiliului 1ocal a-l oragului $tei deoarece azi era cea de-a 45-a zi de Ia
adoptarea qi publicarea in Monitorul Ofrcial a bugetului pe anul 2020, ca sE nu
ieqim din termen. De asemenea, ddnsul menlioneazd. ce s-a discutat qi in
comisiile reunite proiectul de buget aI oraqului $tei pe anul 2O2O qi s-au
ldmurit in mare parte lucrurile. Puncteaza principalele aspecte din cele 8 anexe
ale proiectului de buget local. Dupd. aprobarea bugetului de c[tre Consiliul
Jude{ean Bihor il vom reactualiza in funcfie de sumele alocate.
Dna Matei Cristina spune cd este diferenld mare intre veniturile qi
cheltuielile pe anul 2019 qi intreabd de unde rezultd. aceastd diferenld.
Dl.Cioard Marius explicd. situalia gi spune cd. sunt diferenle $i datorite
influenlelor primite pe PNDL 2 , ad5.ugAndu-se influentre de 11.278 mii lei.in
continuare dAnsul prezintd. situafia pe autoritdli publice locale, unitdii de
invdfdm6nt, sd.ndtate, cultur5., recreere qi religie, asigurdri 9i asistentd sociald
locuinle, servicii qi dezvoltare publicd, rezultAnd un excedent I299,8I mii lei.
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menlionAnd principalele
Prezintdin continuare lista investiliilor pe anul 2O2O '
investifii pe care ie avem in derulare
altele la consultanlE qi intocmire docu
interes local, av6nd un rest de platd de
de deversare Baraj Lac de 1.000 lei , re!
$tei,concesiune gi consultanfa, 50 mii
iiuminat str.Andrei Mureqalu, nr' 13strdzi in oraqul $tei, construire pod
Pompiliu, 50 mii lei, reabilitdri strdzi in
din orag, dotdri parcuri dejoac6, etc'
va fora pentm
Dl.Mortan Ioan tntreabi care este adAncimea la care se
cd' urmeazS' sa se Puna
se foteazd este de 1700 m' qi cd' dupa
crd'ri ni se vor comunica datele mai in
la releaua de distributie a gazelor in
se atribuie prin concesiune releaua de

ian, sPune

la
aa
im

t pe ca-re il inaintim la
am Prevdzut 1000 lei
este situalia cu cele 2
tare 9i intenfia noadtrS' este de a
Am ajuns cu Proiectul Pe str'13
atd a TGI' De asemenea' ddnsul
feaua de canalizare in zona cu Parcul
a statiei de tratare a apei, 9i pentru a

nu mai avea probleme cu turbiditatea, vom consulta Si sprecialiSti'. la cuvdnt
Dl.Cioard Marius intreabd dacd sunt propuneri' Se inscriu
domnii consilieri:
l.Mortan Ioan, care aratd cd trebuie s5' incepem- cu parcarile:"tt
"="1:
se
urmand sa
gata pentru a le scoate la licitalie ca sa aduc-em bani la buget'
aceastd
in calcul
continue cu celela-lte. O1. primar spune cd se va lua
propunere, se va face inventarierea lor
2.Pirtea Dorel, ProPune ca sa s
paragini, cum ar fi fosta Creqd' Punc
cu PEPCO, etc. Se Pot imPoztta cu
Mureqanu $1 pana
O."a.^.n"'""emenea din spatele bl'11-15, de pe str'Andrei
la care dl'viceprimar
la dl.Mortan Ioan sa .. tt'olu" cu iluminatul public'necesare'
Cioara Marius spune ce sunt cuprinse in buget sumele

Dl.CioarS. Marius Dorel , in calitate de pregedinte de qedinfd constatA c5.
nu sunt inscrieri la cuvSnt, propuneri sau disculii la acest punct de pe ordinea
de zi qi i1 supune la vot, acesta fiind votat favorabil in unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, qedinta se incheie la ora 14,50,
drept pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal c€rre are un numdr de
4 (patru) pagini.

BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE

H.C.L. nr.3ol2O.O2.2O2O-Privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinta
extraordinard a Consiliului local al oragului $tei din data de 2O.O2.2O2O, ora
14,00, care va avea loc in sala de gedinfd a Consiliului local al oragului gtei;
H.C.L. nr.31 |2O.O2.2O2O- Privind aprobarea procesului verbal al
qedintei extraordinare convocatS. de indatd a Consiliului locai aI oraqului $tei
din data de 74.O2.2O2O;
H.C.L. nr.32 / 2O.O2.2O2O- Privind aprobarea participdrii UAT oraqul
la
licitafia deschisd. cu proiectul CENTRU COMUNITAR INTER$tei
INTERNATIONAL pe programul ,,Deztollare locald, reducerea s5rdciei gi
cre$terea incluziunii romilor", Apel de proiecte nr.4 ,,Dezvoltare LocaJd";
H.C.L. nr.33 |2O.O2.2O2O - Prtvtnd aprobarea bugetulul local al
oragulul $tet pe anul 2O2O.
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