TABEL CU HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
DIN ANUL 2016 (H.C.L. nr. 1/21.01.2016 şi până la H.C.L. nr. 48/26.05.2016)

Nr.
HCL
1

Data
adoptării
H.C.L.-ului
21.01.2016

2

21.01.2016

3

21.01.2016

4

28.01.2016

5

28.01.2016

Obiectul H.C.L.-ului
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2016 în persoana dnei. Ț IGAN
IOANA MARIA
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 21 ianuarie 2016, ora 13:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici, respectiv, noua valoare a investiȚ iei,
precum Ț i lucrările rest de executat la data de 01.01.2016, aȚ a cum rezultă din anexa nr. 3
la Normele metodologice Ț i din Devizul general reactualizat pentru lucrările rest de executat
pentru obiectivul de investiȚ ii„Lucrări Prioritare de extindere Ț i reabilitare a reȚ elelor de
alimentare cu apă Ț i canalizare în localitatea Ț tei, judeȚ ul Bihor, Prioritatea I”, finanȚ at în
cadrul „Programului naȚ ional de dezvoltare locală”, prin subprogramul „Regenerarea urbană
a municipiilor Ț i oraȚ elor”, Domeniul realizare/extindere/modernizare a sistemelor de
alimentare cu apă Ț i staȚ ii de tratare a apei, conform DocumentaȚ iei anexate, precum Ț i
aprobarea asigurării de către Consiliul Local al oraȚ ului Ț tei a finanȚ ării pentru categoriile
de cheltuieli care nu se finanȚ ează de la bugetul de stat prin Program
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 28 ianuarie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei.
Privind aprobarea proceselor verbale ale Ț edinȚ elor Consiliului Local al oraȚ ului Ț tei din
data de 08.12.2015, 16.12.2015 Ț i 23.12.2015

Stadiu de
punere în
aplicare
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

6

28.01.2016

7

28.01.2016

8

28.01.2016

9

28.01.2016

10

28.01.2016

11

01.02.2016

12

01.02.2016

13
14

01.02.2016
01.02.2016

15

25.02.2016

16

25.02.2016

17

25.02.2016

18

25.02.2016

19

25.02.2016

Privind aprobarea reȚ elei Ț colare a unităȚ ilor de învăȚ ământ de stat Ț i particular
preuniversitar care va funcȚ iona la nivelul oraȚ ului Ț tei pentru anul Ț colar 2016-2017
Privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă prestate lunar de către beneficiarii de sume acordate ca ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2016
Privind însuȚ irea Actului AdiȚ ional nr. 1 din data de 15.01.2016 încheiat la Contractul de
Concesiune nr. 29/16.07.2015 între Primăria oraȚ ului Ț tei Ț i S.C. SOLCETA S.A. Ț tei
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL Z3, situat pe str. Poet
Andrei MureȚ anu, nr. 2 A, scara B, ap. 30, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui ZDRÎNCĂ ROBERT
MARIAN
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL, situat pe str. Poet Andrei
MureȚ anu, bl. 4, etaj 1, ap. 6, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui MURARI RĂZVAN LUCIAN
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2016 în persoana dlui. VULCIU
IOAN
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 01 februarie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2016
Privind aprobarea acoperirii deficitului anului 2015 din excedentul anului 2014, în sumă de
25.915,86 lei (SURSA E)
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 25 februarie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor verbale ale Ț edinȚ elor Consiliului Local al oraȚ ului Ț tei din
data de 21.01.2016 Ț i 28.01.2016
Privind aprobarea Bugetului de venituri Ț i cheltuieli Ț i a Anexelor de fundamentare pe anul
2016 ale Societăţii Comerciale SOLCETA SA , Ştei
Privind aprobarea Bugetului de venituri Ț i cheltuieli Ț i a Anexelor de fundamentare pe anul
2016 ale Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
Privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere , cu plată, asupra imobilului –
teren cu numărul cadastral 50678 Ț tei, în suprafaȚ ă de 712, înscris în CF 50678 Ț tei, ca

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

20

25.02.2016

fond aservit, proprietatea oraȚ ului Ț tei, jud. Bihor, situat pe strada IndependenȚ ei, nr 29,
judeȚ ul Bihor, în favoarea imobilului -teren identificat cu numărul cadastral 50542 Ț tei, ca
fond dominant
Privind aprobarea reorganizării Comisiei de atestare a persoanelor fizice ce vor îndeplini
funcȚ ia de administrator de imobil la asociaȚ iile de proprietari de pe raza oraȚ ului Ț tei
precum Ț i aprobarea Regulamentului privind organizarea Ț i desfăȚ urarea examenului de

Realizat

atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcȚ iei de administrator de imobile Ț i
autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor
21

25.02.2016

22

25.02.2016

23

25.02.2016

24

25.02.2016

25

31.03.2016

26

31.03.2016

27

31.03.2016

28

31.03.2016

29

31.03.2016

Privind aprobarea constituirii unei comisii specializate în sprijinirea, îndrumarea Ț i verificarea
asociaȚ iilor de proprietari de pe raza oraȚ ului Ț tei, cu respectarea legislaȚ iei în vigoare
Privind aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 75.000 lei către Parohia Ortodoxă
Ț tei, pentru a continua lucrările la Capela OrăȚ enească Ț tei Ț i Biserica Veche din oraȚ ul
Ț tei
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2016, bugetul local al
oraȚ ului Ț tei, rectificat, va fi de 16.990,35 mii lei
Privind aprobarea categoriilor de persoane din oraȚ ul Ț tei, ce vor beneficia de ajutoare
alimentare în cadrul POAD (Programul OperaȚ ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate)
2015, precum Ț i a criteriilor Ț i condiȚ iilor de acordare a acestora
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2016 în persoana dnei. BARNA
VIOLETA ECATERINA
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 31 martie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor verbale ale Ț edinȚ elor Consiliului Local al oraȚ ului Ț tei din
data de 01.02.2016 Ț i 25.02.2016
Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale Ț i financiare(PARUMF)
pentru gestionarea situaȚ iilor de urgenȚ ă din oraȚ ul Ț tei pe anul 2016
Privind aprobarea modalităȚ ilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaȚ ionale
sub forma tichetelor sociale, în conformitate cu prevederile Legii 248/2015 privind stimularea

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

In derulare

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
30

31.03.2016

Privind aprobarea procedurii de negociere directă pentru delegarea de gestiune a Serviciului

Realizat

31

31.03.2016

32

31.03.2016

33

31.03.2016

34

28.04.2016

35

28.04.2016

36

28.04.2016

37

28.04.2016

38

28.04.2016

39

28.04.2016

40

28.04.2016

de Salubrizare al oraȚ ului Ț tei
Privind aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE a Spitalului OrăȚ enesc Ț tei
Privind aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanȚ i pentru
autoturismele, maȚ inile, microbuzul, autoutilitarele Ț i utilajele aflate în dotarea Primăriei
oraȚ ului Ț tei
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei în AGA SC Solceta SA,
Ştei, să
susţină aprobarea ordinii de zi Ț i a materialelor de pe ordinea de zi a
AGOA(Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) SC SOLCETA SA Ştei Ț i a ordinii de zi Ț i a
materialelor de pe ordinea de zi a AGEA(Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor) SC
SOLCETA SA Ştei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2016 în persoana dnei. BĂLAN
CIPRIAN SIMION
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 28 aprilie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al Ț edinȚ ei Consiliului Local al oraȚ ului Ț tei din data
de 31.03.2016
Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui LUCACIU IOAN,
consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei, ca urmare a demisiei acestuia, precum Ț i
declararea ca vacant al postului de consilier local al d-lui LUCACIU IOAN
Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei al d-lui
STANIȚ TE OVIDIU, membru supleant pe lista de candidaţi a Partidului
Democrat
Liberal(actualmente Partidul NaȚ ional Liberal) la alegerile locale din iunie 2012
Privind aprobarea instalării unui cablu de fibră optică între sediul SPCLEP Ț tei Ț i sediul
PoliȚ iei oraȚ ului Ț tei, aprobarea conectării la reȚ eaua WAN - ATM a Serviciului de
Transmisii Speciale precum Ț i aprobarea achiziȚ ionării echipamentelor tehnice Ț i a logisticii
necesare acestor operaȚ iuni
Privind aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă totală de 15.000 lei către: Biserica
Greco Catolică, Ț tei (5.000 lei), Biserica Penticostală „SperanȚ a”, Ț tei (5.000 lei) Ț i
Biserica Penticostală „Emanuel”, Ț tei (5.000 lei), pentru efectuarea unor lucrări de construire
Ț i amenajare ale clădirilor Ț i zonelor aferente unităȚ ilor de cult
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Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

41

28.04.2016

42

28.04.2016

43

26.05.2016

44

26.05.2016

45

26.05.2016

46

26.05.2016

47

26.05.2016

48

26.05.2016

Privind aprobarea dării în aministrare Spitalului OrăȚ enesc Ț tei, a clădirii fostului sediu al
Băncii Agricole(Clădire pentru birouri Ț i utilităȚ i publice –P+1+M – cărămidă arsă -1995SuprafaȚ ă construită desfăȚ urată de 441 mp respectiv– 184 mp suprafaȚ ă totală teren –
146 mp suprafaȚ a construită ), situată pe str. Cuza Vodă, nr. 1, loc. Ț tei, jud. Bihor, înscrisă
în CF nr. 50665 Ț tei, în vederea integrării acesteia în circuitele funcȚ ionale ale Spitalului
OrăȚ enesc Ț tei, începând cu data de 01.07.2016
Privind aprobarea dării în aministrare Spitalului OrăȚ enesc Ț tei, a clădirii fostului sediu al
Clubului Pensionarilor, situată pe str. IndependenȚ ei, numărul 4, apartamentul 1, loc. Ț tei,
jud. Bihor, cu destinaȚ ia de locuinȚ ă de serviciu pentru personalul medical
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2016 în persoana dlui. CIOARĂ
MARIUS DOREL
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 26 mai 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al Ț edinȚ ei Consiliului Local al oraȚ ului Ț tei din data
de 28.04.2016
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraȚ ului Ț tei pe anul 2016, bugetul local al
oraȚ ului Ț tei, rectificat, va fi de 17.643,35 mii lei
Privind aprobarea BilanȚ ului Contabil întocmit la data de 31.12.2015 al S.C. “CENTRUL
MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOȚ I” S.R.L. Ț tei
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului local al oraȚ ului Ț tei în A.G.A. S.C. Solceta
S.A. Ț tei, să susȚ ină aprobarea ordinii de zi Ț i a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A.
S.C. Solceta S.A. Ț tei

Întocmit,
Consilier juridic al Consiliului Local
al oraşului Ştei
jrs. Oraş Ionuţ

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

TABEL CU HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
DIN PERIOADA 23 iunie 2016 – 31.12. 2016 (H.C.L. nr. 1- H.C.L. nr. ...)

Nr.
HCL
1
2

Data
adoptării
H.C.L.-ului
23.06.2016
23.06.2016

3
4
5
6

23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016

7

30.06.2016

8

30.06.2016

9

30.06.2016

10

30.06.2016

11

30.06.2016

Obiectul H.C.L.-ului
Privind alegerea comisiei de validare
Privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 05 iunie 2016 ce compun
Consiliul local al oraşului Ştei
Privind constituirea Consiliului local al oraşului Ştei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind alegerea viceprimarului oraşului Ştei
Privind orgasnizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 30 iunie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare Ț i FuncȚ ionare (R.O.F.) a Consiliului local
al oraȚ ului Ț tei
Privind aprobarea organizării Sărbătorii “ZILELE ORAȚ ULUI Ț TEI - 2016”, în perioada 29
august – 4 septembrie 2016
Privind aprobarea AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A
ORAȚ ULUI Ț TEI, UP 1 Ț tei
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinȚ e ANL situate pe str. Andrei
MureȚ anu, nr. 2A, bl. Z2, sc. A, parter, ap. 3, oraȚ ul Ț tei, judeȚ ul Bihor, dlui. MORAR
GEORGE VLAD

Stadiu de
punere în
aplicare
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

12

30.06.2016

13

07.07.2016

14

07.07.2016

15

07.07.2016

16

07.07.2016

17

07.07.2016

18

21.07.2016

19

21.07.2016

20

21.07.2016

21

21.07.2016

22

21.07.2016

23

21.07.2016

24

28.07.2016

Privind aprobarea Citeriilor Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluȚ ionarea
cererilor de locuinȚ e Ț i în repartizarea locuinȚ elor pentru tineri, destinate închirierii, în
oraȚ ul Ț tei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna iulie
2016 în persoana dlui Borza Horea Cristian
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 07 iulie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea transformării funcȚ iei publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad
profesional principal, în consilier juridic, clasa I, grad professional debutant
Privind aprobarea modificării Comisiei de atestare a persoanelor fizice ce vor îndeplini funcȚ ia
de administrator de imobil la asociaȚ iile de proprietari de pe raza oraȚ ului Ț tei
Privind aprobarea modificării Comisiei specializate în sprijinirea, îndrumarea Ț i verificarea
asociaȚ iilor de proprietari de pe raza oraȚ ului Ț tei, cu respectarea legislaȚ iei în vigoare
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 21 iulie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al oraşului Ştei în Consiliul de
AdministraȚ ie al Spitalului de Psihiatrie Ț i Pentru Măsuri de SiguranȚ ă Ştei-Harn Mihai
Privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în oraşul Ştei
Privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor comisiei sociale de analiză a cererilor
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în oraşul Ştei
Privind aprobarea documentaȚ iei de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru
„AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC Ț TEI, FAZA PUZ”, pentru Lacul de Agrement al
oraȚ ului Ț tei, identificat prin CF nr. 50666, Ț tei, în suprafaȚ ă totală de 36.289 mp
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2016, bugetul local al
oraȚ ului Ț tei, rectificat, va fi de 18.174,95 mii lei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 28 iulie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
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Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

25

28.07.2016

26

28.07.2016

27

28.07.2016

28

28.07.2016

29

28.07.2016

30

16.08.2016

31

16.08.2016

32

16.08.2016

33

16.08.2016

34

25.08.2016

35

25.08.2016

Privind aprobarea proceselor verbale ale Ț edinȚ elor Consiliului Local al oraȚ ului Ț tei din
data de 23.06.2016 Ț i 30.06.2016
Privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Ştei în Consiliul de
AdministraȚ ie al Spitalului Orăşenesc Ştei
Privind aprobarea modificărilor survenite în Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
autorităȚ ii publice locale oraşul Ştei, jud Bihor, pentru anul 2016
Privind aprobarea constituirii la nivelul oraȚ ului Ț tei a unei COMISII TEHNICE DE URBANISM
Ț I DE AMENAJARE A TERITORIULUI, precum Ț i aprobarea REGULAMENTULUI DE
ORGANIZARE Ț I FUNCȚ IONARE AL ACESTEI COMISII
Privind aprobarea documentaȚ iei de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru
SCHIMBAREA DESTINAȚ IEI DIN CENTRALĂ TERMICĂ Ț I COȚ DE FUM, ÎN SPAȚ IU
COMERCIAL DE TIP SUPERMARKET CU COMERȚ ALIMENTAR Ț I NEALIMENTAR, CAFENEA
pe str. IndependenȚ ei, nr. 29 din oraȚ ul Ț tei, jud. Bihor
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna august
2016 în persoana dlui Cioara Marius Dorel
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 16 august 2016, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proiectului „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC Ț TEI” în vederea
finanȚ ării acestuia în cadrul Programului OperaȚ ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5,
prioritatea de investiȚ ii 5.2, nr. apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1, precum Ț i aprobarea
valorii totale a proiectului „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC Ț TEI Ț i a contribuȚ iei
proprii în proiect a UAT OraȚ ul Ț tei, judeȚ ul Bihor
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT
LAC Ț TEI” (fiind necesar Ț i oportun în acord cu potenȚ ialul economic al investiȚ iei),
precum Ț i aprobarea Indicatorilor tehnico-economici prevăzuȚ i în cadrul Studiul de
fezabilitate al proiectului „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC Ț TEI”, conform anexei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 25 august 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor-verbale ale Ț edinȚ elor Consiliului Local al oraȚ ului Ț tei din

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

In derulare

Realizat

Realizat

Realizat

36

25.08.2016

37

25.08.2016

38

25.08.2016

39

25.08.2016

40

25.08.2016

41

25.08.2016

42

25.08.2016

43

25.08.2016

44

25.08.2016

45

25.08.2016

data de 07.07.2016, 21.07.2016 Ț i 28.07.2016
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei
MureȚ anu, nr. 2A, sc. A, ap. 30, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei TODOCA RAMONA PAULA
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 4 mp, (aflat pe nr. top
1507/4 din CF 126 Ț tei) precum Ț i aprobarea dezmembrării nr. cadastral 50602 din CF
50602 Ț tei în două loturi(lotul nr. 1 în suprafaȚ ă de 136.387 mp Ț i lotul nr. 2 în suprafaȚ ă
de 4 mp), pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică platformă de stocare temporară
deȚ euri Ț tei – racord 20 kV cu doi stâlpi plantaȚ i” din cadrul proiectului „Sistem de
management integrat al deȚ eurilor solide din judeȚ ul Bihor Ț i către Depozitul de deȚ euri
neconforme din oraȚ ul Ț tei), precum Ț i aprobarea notării numărului cadastral care se
formează în favoarea Oraşului Ştei
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta
S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi Ț i a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A.
(Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei
Privind aprobarea noilor membri ai Consiliului de AdministraȚ ie ai SocietăȚ ii Comerciale
“CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi reprezentanȚ i care
să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului NaȚ ional ”Avram Iancu”, Ț tei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi reprezentanȚ i care
să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Unirea”, Ț tei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi reprezentanȚ i care să
facă parte din Consiliul de Administraţie al Ț colii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, Ț tei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui reprezentant care să
facă parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui reprezentant care să
facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită la nivelul Colegiului
Naţional „Avram Iancu”, Ştei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui reprezentant care să
facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită la nivelul Colegiului Tehnic
„Unirea”, Ştei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui reprezentant care să
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Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
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Realizat
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25.08.2016

47

25.08.2016
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29.09.2016
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29.09.2016

facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită la nivelul al Ț colii
Gimnaziale „Miron Pompiliu”, Ț tei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui reprezentant care să
facă parte din Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, constituită la nivelul Grădiniţei cu
Program Prelungit, Nr. 1, Ştei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
septembrie 2016 în persoana dnei Coroiu Manuela Aurelia
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 8 septembrie 2016, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea transformării funcȚ iei publice vacante de inspector, clasa I, grad
profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul
compartimentului ProtecȚ ie Civilă
Privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în oraşul Ştei, potrivit
Avizului Ministerului Dezvoltării Regionale Ț i AdministraȚ iei Publice
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenȚ ă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 22 septembrie 2016, ora 15.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a câte doi reprezentanȚ i ai
AutorităȚ ilor Publice Locale - oraȚ ul Ț tei, care să facă parte din Comisiile de concurs
pentru ocuparea posturilor de director Ț i director adjunct la instituȚ iile de învăȚ amânt din
oraȚ ul Ț tei: Colegiul NaȚ ional „Avram Iancu”, Ț tei, Colegiul Tehnic
„Unirea”, Ț tei,
Ț coala Gimnazială „Miron Pompiliu”, Ț tei Ț i Grădiniţa cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 29 septembrie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor-verbale ale Ț edinȚ elor Consiliului Local al oraȚ ului Ț tei din
data de 16.08.2016 Ț i 25.08.2016
Privind aprobarea încetării de drept a contractului privind finanȚ area nerambursabilă nr.
195/N/12.05.2011 încheiat cu AdministraȚ ia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) - BucureȚ ti,
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potrivit art. 8, lit. d) din contract
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2016, bugetul local al
oraȚ ului Ț tei, rectificat, va fi de 18.667,51 mii lei
Privind aprobarea întocmirii unui P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal) pentru VIABILIZAREA Ț I
INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL ORAȚ ULUI Ț TEI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚ Ă DE
136.391 mp.
Privind aprobarea întocmirii unui Studiu de Fezabilitate Ț i a unui Proiect Tehnic în vederea
viabilizării terenului în suprafaȚ ă de 136.391 mp. situat la ieȚ ire din localitatea Lunca spre
localitatea Cîmpani, pe partea dreaptă, în vederea dezvoltării din punct de vedere urbanistic a
zonei respective
Privind aprobarea întocmirii unui Proiect Tehnic în vederea reabilitării străzii Cuza Vodă, din
oraȚ ul Ț tei - judeȚ ul Bihor
Privind aprobarea întocmirii documentaȚ iei de urbanism P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal)
pentru SCHIMBAREA DESTINAȚ IEI TERENULUI DIN JURUL CLĂDIRII INTERNAT, AFLATĂ ÎN
INCINTA COLEGIULUI NATIONAL “AVRAM IANCU” Ț TEI, str. Lucian Blaga, nr. 6, ÎN ZONĂ
DE SERVICII, ÎN VEDEREA REABILITĂRII ACESTEI CLĂDIRI
Privind aprobarea documentaȚ iei de urbanism P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal) pentru
SCHIMBAREA DESTINAȚ IEI DIN -CLĂDIRE DIN ZONA DE PROTECȚ IE A POLIȚ IEI- AFLATĂ
ÎN ORAȚ UL Ț TEI PE, str. IndependenȚ ei, nr. 19/A, ÎN ZONĂ PENTRU FUNCȚ II MIXTE
(servicii Ț i locuinȚ e colective), ÎN VEDEREA REABILITĂRII
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 6253 mp, precum Ț i
aprobarea trecerii acestuia în proprietatea oraȚ ului Ț tei Ț i domeniul public al oraȚ ului Ț tei
Privind aprobarea efectuării demersurilor pentru obȚ inerea de către oraȚ ul Ț tei a licenȚ ei
de explorare în perimetrul cu suprafaȚ a totală de 0,003 kmp, în scopul exploatării
zăcământului de apă geotermală din perimetrul oraȚ ului Ț tei – judeȚ ul Bihor
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta
S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi Ț i a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A.
(Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei
Privind aprobarea instrumentării proiectului ”Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor
cu profil nonagricol din zona urbana a Orasului Stei ” prin Programul Operational Capital Uman
2014-2020 , Axa Prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti, O.T. 8 – Promovarea unor locuri
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În derulare

În derulare
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În derulare
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27.10.2016
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de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor, Prioritatea de investitii 8.iii
– Activitati independente, antreprenoriat si infiintarea de intreprinderi, inclusive a unor
microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, O.S. 3.7 Cresterea Ocuparii
prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
octombrie 2016 în persoana dlui DuȚ e Călin Ioan
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 27 octombrie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor-verbale ale Ț edinȚ elor Consiliului Local al oraȚ ului Ț tei din
data de 08.09.2016, 22.09.2016 Ț i 29.09.2016
Privind aprobarea prelungirii dării în administrare cu titlu gratuit pe o perioadă de 5 ani a
spaţiului în suprafaȚ ă de 21,84 mp, de pe str. Nicolae Iorga, nr. 32, oraȚ Ț tei, jud. Bihor,
pentru AsociaȚ ia Salvatorilor Montani, Ț tei
Privind aprobarea transformării nivelului studiilor postului de consilier din cadrul cabinetului
primarului, din post cu studii superioare, în post cu studii medii
Privind aprobarea instrumentării proiectului „A doua sansa pentru tinerii si adultii care au
abandonat scoala in comunitatea din Orasul Stei” prin Programul Operational Capital Uman
2014-2020 , Axa Prioritara 6 – Educatie si Competente, in cadrul obiectivelor specifice Prioritatea de InvestiȚ ii (PI) 10i ”Reducerea Ț i prevenirea abandonului Ț colar timpuriu Ț i
promovarea accesului egal la învăȚ ământul preȚ colar, primar Ț i secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învăȚ are formale, non formale Ț i informale pentru reintegrarea în
educaȚ ie Ț i formare” O.S. 6.2 – CreȚ terea participării la învăȚ ământul ante-preȚ colar Ț i
preȚ colar, în special a grupurilor cu risc depărăsire timpurie a Ț colii, cu accent pe copiii
aparȚ inând minorităȚ ii roma Ț i a celor din mediul rural, O.S. 6.3 – Reducerea părăsirii
timpurii a Ț colii prin măsuri integrate de prevenire Ț i de asigurare a oportunităȚ ilor egale
pentru elevii aparȚ inând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparȚ inând minorităȚ ii
roma Ț i elevii din mediul rural/ comunităȚ ile dezavantajate socio-economic, O.S. 6.4
CreȚ terea numărului de tineri care au abandonat Ț coala Ț i de adulȚ i care nu si-au finalizat
educaȚ ia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaȚ iei Ț i formare, inclusiv prin
programe de tip a doua Ț ansă Ț i programe de formare profesională, O.S. 6.6
ÎmbunătăȚ irea competenȚ elor personalului didactic din învăȚ ământul pre universitar în

neeligibila

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

În derulare
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27.10.2016

27.10.2016

vederea promovării unor servicii educaȚ ionale de calitate orientate pe nevoile elevilor Ț i a
unei Ț coli inclusive, pentru Colegiul NaȚ ional „Avram Iancu”, Ț tei
Privind aprobarea instrumentării proiectului „A doua sansa pentru tinerii si adultii care au
abandonat scoala in comunitatea din Orasul Stei” prin Programul Operational Capital Uman
2014-2020 , Axa Prioritara 6 – Educatie si Competente, in cadrul obiectivelor specifice Prioritatea de InvestiȚ ii (PI) 10i ”Reducerea Ț i prevenirea abandonului Ț colar timpuriu Ț i
promovarea accesului egal la învăȚ ământul preȚ colar, primar Ț i secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învăȚ are formale, non formale Ț i informale pentru reintegrarea în
educaȚ ie Ț i formare” O.S. 6.2 – CreȚ terea participării la învăȚ ământul ante-preȚ colar Ț i
preȚ colar, în special a grupurilor cu risc depărăsire timpurie a Ț colii, cu accent pe copiii
aparȚ inând minorităȚ ii roma Ț i a celor din mediul rural, O.S. 6.3 – Reducerea părăsirii
timpurii a Ț colii prin măsuri integrate de prevenire Ț i de asigurare a oportunităȚ ilor egale
pentru elevii aparȚ inând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparȚ inând minorităȚ ii
roma Ț i elevii din mediul rural/ comunităȚ ile dezavantajate socio-economic, O.S. 6.4
CreȚ terea numărului de tineri care au abandonat Ț coala Ț i de adulȚ i care nu si-au finalizat
educaȚ ia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaȚ iei Ț i formare, inclusiv prin
programe de tip a doua Ț ansă Ț i programe de formare profesională, O.S. 6.6
ÎmbunătăȚ irea competenȚ elor personalului didactic din învăȚ ământul pre universitar în
vederea promovării unor servicii educaȚ ionale de calitate orientate pe nevoile elevilor Ț i a
unei Ț coli inclusive, pentru Colegiul Tehnic „Unirea”, Ț tei
Privind aprobarea instrumentării proiectului „A doua sansa pentru tinerii si adultii care au
abandonat scoala in comunitatea din Orasul Stei” prin Programul Operational Capital Uman
2014-2020 , Axa Prioritara 6 – Educatie si Competente, in cadrul obiectivelor specifice Prioritatea de InvestiȚ ii (PI) 10i ”Reducerea Ț i prevenirea abandonului Ț colar timpuriu Ț i
promovarea accesului egal la învăȚ ământul preȚ colar, primar Ț i secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învăȚ are formale, non formale Ț i informale pentru reintegrarea în
educaȚ ie Ț i formare” O.S. 6.2 – CreȚ terea participării la învăȚ ământul ante-preȚ colar Ț i
preȚ colar, în special a grupurilor cu risc depărăsire timpurie a Ț colii, cu accent pe copiii

În derulare

În derulare
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24.11.2016

aparȚ inând minorităȚ ii roma Ț i a celor din mediul rural, O.S. 6.3 – Reducerea părăsirii
timpurii a Ț colii prin măsuri integrate de prevenire Ț i de asigurare a oportunităȚ ilor egale
pentru elevii aparȚ inând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparȚ inând minorităȚ ii
roma Ț i elevii din mediul rural/ comunităȚ ile dezavantajate socio-economic, O.S. 6.4
CreȚ terea numărului de tineri care au abandonat Ț coala Ț i de adulȚ i care nu si-au finalizat
educaȚ ia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaȚ iei Ț i formare, inclusiv prin
programe de tip a doua Ț ansă Ț i programe de formare profesională, O.S. 6.6
ÎmbunătăȚ irea competenȚ elor personalului didactic din învăȚ ământul pre universitar în
vederea promovării unor servicii educaȚ ionale de calitate orientate pe nevoile elevilor Ț i a
unei Ț coli inclusive, pentru GrădiniȚ a cu Program Prelungit nr. 1, Ț tei
Privind aprobarea instrumentării proiectului „A doua sansa pentru tinerii si adultii care au
abandonat scoala in comunitatea din Orasul Stei” prin Programul Operational Capital Uman
2014-2020 , Axa Prioritara 6 – Educatie si Competente, in cadrul obiectivelor specifice Prioritatea de InvestiȚ ii (PI) 10i ”Reducerea Ț i prevenirea abandonului Ț colar timpuriu Ț i
promovarea accesului egal la învăȚ ământul preȚ colar, primar Ț i secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învăȚ are formale, non formale Ț i informale pentru reintegrarea în
educaȚ ie Ț i formare” O.S. 6.2 – CreȚ terea participării la învăȚ ământul ante-preȚ colar Ț i
preȚ colar, în special a grupurilor cu risc depărăsire timpurie a Ț colii, cu accent pe copiii
aparȚ inând minorităȚ ii roma Ț i a celor din mediul rural, O.S. 6.3 – Reducerea părăsirii
timpurii a Ț colii prin măsuri integrate de prevenire Ț i de asigurare a oportunităȚ ilor egale
pentru elevii aparȚ inând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparȚ inând minorităȚ ii
roma Ț i elevii din mediul rural/ comunităȚ ile dezavantajate socio-economic, O.S. 6.4
CreȚ terea numărului de tineri care au abandonat Ț coala Ț i de adulȚ i care nu si-au finalizat
educaȚ ia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaȚ iei Ț i formare, inclusiv prin
programe de tip a doua Ț ansă Ț i programe de formare profesională, O.S. 6.6
ÎmbunătăȚ irea competenȚ elor personalului didactic din învăȚ ământul pre universitar în
vederea promovării unor servicii educaȚ ionale de calitate orientate pe nevoile elevilor Ț i a
unei Ț coli inclusive, pentru Ț coala Gimnazială „Miron Pompiliu”, Ț tei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
noiembrie 2016 în persoana dlui Cuc Adrian Manuel
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 24 noiembrie 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al

În derulare

Realizat
Realizat

oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al Ț edinȚ ei Consiliului Local al oraȚ ului Ț tei din data
de 27.10.2016
Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui PetriȚ or Traian,
consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei, ca urmare a decesului acestuia şi declararea ca
vacant a locului de consilier local al d-lui PetriȚ or Traian
Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei al d-lui VULCIU
IOAN, membru supleant pe lista de candidaţi a Partidului NaȚ ional Liberal la alegerile locale
din iunie 2016
Privind aprobarea transferului fără plată din patrimoniul Inspectoratului JudeȚ ean în
ConstrucȚ ii MaramureȚ în patrimoniul UnităȚ ii Administrativ Teritoriale – OraȚ ul Ț tei,
judeȚ ul Bihor, a autoturismului marca DACIA, modelul LOGAN, identificat prin cartea de
identitate numărul G430829
Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al oraşului Ştei ca membru supleant
în Consiliul de AdministraȚ ie al Spitalului de Psihiatrie Ț i Pentru Măsuri de SiguranȚ ă Ştei –
Cioara Marius Dorel
Privind aprobarea desfiinȚ ării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din oraşul Ştei,
înfiinȚ at prin HCL nr. 08/29.01.2009 Privind aprobarea înfiinţării Serviciului Voluntar pentru

78

24.11.2016

Realizat

79

24.11.2016

80

24.11.2016

81

24.11.2016

82

24.11.2016

83

24.11.2016

Situaţii de Urgenţă din oraşul Ştei, aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare,
precum şi aprobarea organigramei şi a numărului de personal a Serviciului voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă din oraşul Ştei
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Privind aprobarea întocmirii Strategiei Locale în Domeniul Energiei la nivelul oraȚ ului Ț tei,
judeȚ ul Bihor
Privind aprobarea întocmirii programului pentru lucrările de explorare a Forajului nr. 1 Ț i
Forajului nr. 2 de apă geotermală de pe raza oraȚ ului Ț tei – judeȚ ul Bihor Ț tei, de către o
persoană fizică sau juridică atestată de către AgenȚ ia NaȚ ională pentru Resurse
Minerale(ANRM), program necesar pentru organizarea lucrărilor de explorare
Privind aprobarea întocmirii unui Proiect Tehnic de refacere a mediului pentru Forajul nr. 1 Ț i
Forajul nr. 2 de apă geotermală de pe raza oraȚ ului Ț tei – judeȚ ul Bihor Ț tei, program
necesar pentru curăȚ area Ț i aducerea terenului la starea iniȚ ială
Privind aprobarea desemnării primarului oraȚ ului Ț tei, dl. ing. Balaj Gheorghe Iulian, în
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vederea negocierii, semnării Ț i transportului licenȚ ei de explorare a Forajului nr. 1 Ț i
Forajului nr. 2 de apă geotermală de pe raza oraȚ ului Ț tei – judeȚ ul Bihor Ț tei
Privind aprobarea Indicatorilor tehnico–economici pentru proiectul „ReparaȚ ii pentru grup
sanitar –PiaȚ a Agroalimentară, Ț tei”
Privind aprobarea Indicatorilor tehnico–economici pentru proiectul „Sistematizare pe verticală
zona ANL Ț tei”
Privind aprobarea constituirii la nivelul oraȚ ului Ț tei a unei COMISII TEHNICE DE URBANISM
Ț I DE AMENAJARE A TERITORIULUI, precum Ț i aprobarea REGULAMENTULUI DE
ORGANIZARE Ț I FUNCȚ IONARE AL ACESTEI COMISII
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 la nivelul oraȚ ului Ț tei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
decembrie 2016 în persoana dlui Harn Mihai
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenȚ ă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 20 decembrie 2016, ora 12.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraȚ ului Ț tei pe anul 2016, bugetul local
rectificat va fi de 19.697,88 mii lei

Întocmit,
Consilier juridic al Consiliului Local
al oraşului Ştei
jrs. Oraş Ionuţ
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