TABEL CU HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
DIN ANUL 2017 (H.C.L. nr. 1- H.C.L. nr. ...)

Nr.
HCL
1

Data
adoptării
H.C.L.-ului
19.01.2017

2

19.01.2017

3

19.01.2017

4

19.01.2017

5

26.01.2017
26.01.2017

6
7

8

26.01.2017

26.01.2017

Obiectul H.C.L.-ului
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
ianuarie 2017 în persoana dlui JUDE ALEXANDRU JAN
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 19 ianuarie 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea plăț ii sumei de 392.280,52 lei, către Administraț ia Fondului Pentru
Mediu, sumă ce reprezintă contravaloarea sumelor virate de Administraț ia Fondului Pentru
Mediu către Primăria oraț ului ț tei, plus valoarea aferentă dobânzilor legale, în cadrul
proiectului cu titlul „Amenajare parc oraț ț tei, județ ul Bihor”
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 2017- 2018
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa odinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 26 ianuarie 2017, 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 20.12.2016 ț i 22.12.2016
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 8839 mp, precum ț i
aprobarea trecerii numărului cadastral nou în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public
al oraț ului ț tei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a
celui de al doilea
reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Unirea”,

Stadiu de
punere în
aplicare
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

9

26.01.2017

10

26.01.2017

11

14.02.2017

12

14.02.2017

13

14.02.2017

14

14.02.2017

15

14.02.2017

ț tei
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 2017
Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate
închirerii precum şi aprobarea listei de priorităţi în repartizarea locuinţelor pentru tineri
destinate închirierii situate în blocul de locuinţe ANL de pe str. A. Mureşanu, nr. Z4, Ştei, jud.
Bihor
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
februarie 2017 în persoana dnei. MATEI CRISTINA MONICA
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenț ă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 14 februarie 2017, ora 08.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea acoperirii deficitului anului 2016 din excedentul anului 2015
Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici, respectiv, noua valoare a investiț iei,
precum ț i lucrările rest de executat la data de 01.01.2017, aț a cum rezultă aceasta 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
Privind 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 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
Privind aprobarea valorii cotei aparț inând UAT ț tei, cotă care intră în calculul chiriei

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

În derulare

În derulare

16

14.02.2017

17

23.02.2017

18

23.02.2017

19

23.02.2017

20

23.02.2017

21

23.02.2017

22

23.02.2017

23

23.02.2017

24

23.02.2017

locuinț elor pentru tineri destinate închirierii, situate în blocurile de locuinţe ANL din oraț ul
ț tei, județ ul Bihor
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa odinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 23 februarie 2017, 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 19.01.2017 ț i 26.01.2017
Privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a suprafeț ei de teren de 4 mp,
corespunzător numărului cadastral 50732, înscris în CF 50732 ț tei, categoria de folosinț ă
arabil, teren aparț inând domeniului privat al oraț ului ț tei, 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
Privind aprobarea
scoaterii din circuitul agricol a suprafeț ei de teren
de 4 mp,
corespunzător numărului cadastral 50730, înscris în CF 50730 ț tei, categoria de folosinț ă
arabil, teren aparț inând domeniului public al oraț ului ț tei, 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
Privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirerii situate în
blocul de locuinţe ANL de pe str. A. Mureşanu, nr. Z4, Ştei, jud. Bihor precum ț i aprobarea
listei de priorităţi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii situate în oraț ul
Ştei, jud. Bihor
Privind aprobarea Strategiei Energetice(Program de îmbunătăț ire a eficienț ei energetice în
oraț ul ț tei, județ ul Bihor), conform Legii nr. 121/2014 privind eficienț a energetică
Privind propunerea calificativului ,,Foarte bine”, la evaluarea performantelor profesionale
pentru secretarul oraț ului ț tei, pentru anul 2016
Privind aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanț i pentru
autoturismul marca DACIA, modelul LOGAN, nr. BH-13-AFG, identificat prin cartea de
identitate numărul G430829
Privind aprobarea achiziț ionării serviciului de proiectare ț i a serviciilor de consultanț ă

Realizat

Realizat
Realizat

În derulare

În derulare

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

25

23.02.2017

26

23.02.2017

27

23.02.2017

28

28.02.2017

29

28.02.2017

30

09.03.2017

31

09.03.2017

32

09.03.2017

33

09.03.2017

34

09.03.2017

pentru scrierea cererii de finanț are pentru obiectivele propuse spre finanț are în cadrul POR
3.1B (Programul operaț ional regional, Axa prioritară 3, prioritatea de investiț ii 3.1,
operaț iunea B- Clădiri Publice.)
Privind aprobarea achiziț ionării serviciului de proiectare ț i a serviciilor de consultanț ă
pentru scrierea cererii de finanț are pentru obiectivele propuse spre finanț are prin POR
2014-2020, POR 8.3. (Programul operaț ional regional, Axa Prioritară 8- Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate ț i socială, 8.3 Creț terea gradului de acoperire cu servicii sociale,
Grupul vulnerabil: persoane vârstnice)
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 ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenț ă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 28 februarie 2017, ora 09.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea construirii a două bazine didactice de înot în incinta Colegiului Naț ional
„Avram Iancu”, ț tei, precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului
ț tei a investiț iei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna martei
2017 în persoana dlui MORTAN IOAN
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 09 martie 2017, ora 10.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „Reabilitare ț i modernizare
Grădiniț a ț tei”, precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului
ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „Modernizarea unui drum
existent spre Staț ia de Tratare a Apei ț i fostul Aeroport, păț une ț i agrement”, precum
ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „Reabilitare ț i Modernizare
secț ie Balneologie, ț tei”, precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al
oraț ului ț tei a investiț iei

În derulare

În derulare

Realizat

Realizat

În derulare
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

35

09.03.2017

36

09.03.2017

37

09.03.2017

38

09.03.2017

39

09.03.2017

40

09.03.2017

41

09.03.2017

42

09.03.2017

43

09.03.2017

44

09.03.2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „Modernizarea unui drum
existent spre Lacul Natural”, precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al
oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „Modernizarea unui drum
existent spre Staț ia de Epurare”, precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local
al oraț ului ț tei a investiț iei.
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „Reabilitare ț trand
Orăț enesc ț tei”, precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului
ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „Reabilitare ț i Modernizare
SECț II AMBULATORII SPITAL ț TEI”, precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul
Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „Reabilitare ț i Modernizare
Spital ț tei”, precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a
investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REABILITARE ț I
MODERNIZARE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCț IONAL”,
precum ț i aprobarea
cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REAMENAJARE TERENURI DE
SPORT ț I CONSTRUIRE VESTIARE, ț coala Gimnazială „Miron Pompiliu”, ț tei, județ ul
Bihor” precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a
investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „Construire Sală de Sport ț i
funcț iuni anexe, Colegiul Tehnic „Unirea”, ț tei, județ ul Bihor”, precum ț i aprobarea
cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REABILITARE ț I
MODERNIZARE HOSTEL”,
precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al
oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REABILITARE ț I
MODERNIZARE PRIMĂRIE ORAț ț TEI, JUDEț UL BIHOR”,
precum ț i aprobarea
cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

45

09.03.2017

46

09.03.2017

47

09.03.2017

48

09.03.2017

49

09.03.2017

50

09.03.2017

51

09.03.2017

52

09.03.2017

53

09.03.2017

54

09.03.2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REABILITARE ț I
MODERNIZARE PIAț Ă AGROALIMENTARĂ ț TEI”, precum ț i aprobarea cofinanț ării de
către
Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei.
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „EXTINDERE REț ELE DE APĂ
ț I CANALIZARE ORAț ț TEI, JUDEț UL BIHOR”, precum ț i aprobarea cofinanț ării de
către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REABILITARE COLEGIUL
NAț IONAL „AVRAM IANCU”, ORAț ț TEI, JUDEț UL BIHOR”,
precum ț i aprobarea
cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „CONSTRUIRE POD PESTE
CRIț UL BĂIț A DE PE ALEEA MIRON POMPILIU ț TEI, JUDEț UL BIHOR”, precum ț i
aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REALIZARE PUNCT
MUZEISTIC, ORAț ț TEI, JUDEț UL BIHOR”, precum ț i aprobarea cofinanț ării de către
Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REALIZARE TEATRU DE
VARĂ, ORAț ț TEI, JUDEț UL BIHOR”,
precum ț i aprobarea cofinanț ării de către
Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REABILITARE DRUM STRADA
ANDREI MUREț ANU, NR. 2, ORAț ț TEI, JUDEț UL BIHOR”,
precum ț i aprobarea
cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REALIZARE DRUM DE ACCES
FORAJ APĂ GEOTERMALĂ, ORAț ț TEI, JUDEț UL BIHOR”,
precum ț i aprobarea
cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „SALĂ FESTIVITĂț I
COLEGIUL TEHNIC „UNIREA”, ORAț ț TEI, JUDEț UL BIHOR”,
precum ț i aprobarea
cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REALIZARE REț EA DE
ALIMENTARE CU APĂ GEOTERMALĂ, ORAț ț TEI, JUDEț UL BIHOR”,
precum ț i

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

55

09.03.2017

56

09.03.2017

57

09.03.2017

58

09.03.2017

59

09.03.2017

60

09.03.2017

aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „TEREN DE SPORT 42x22 LA
COLEGIUL NAț IONAL „AVRAM IANCU”, ORAț ț TEI, JUDEț UL BIHOR”, precum ț i
aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „REABILITARE INSTALAț IE
DE ÎNCĂLZIRE LA COLEGIUL NAț IONAL „AVRAM IANCU”, ORAț ț TEI, JUDEț UL BIHOR”,
precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „CONSTRUIRE SALĂ DE
SPORT ț I FUNCț IUNI ANEXE”, ț coala Gimnazială „Miron Pompiliu”, oraț ul ț tei, județ ul
Bihor,
precum ț i aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a
investiț iei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiț iei „Construire bazin didactic de
înot în incinta Colegiului Naț ional„Avram Iancu, Oraț ul ț tei, județ ul Bihor”, precum ț i
aprobarea cofinanț ării de către Consiliul Local al oraț ului ț tei a investiț iei
Privind aprobarea Reactualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor(PAAR) pentru
oraşul Ştei.
Privind aprobarea acceptării donaț iei din partea Spitalului Orăț enesc ț tei, a
construcț iilor aflate în proprietatea sa, înscrise în CF 50430 ț tei, nr. cadastral
50430(construcț iile C1 ț i C2) ț i cele din CF 50432 ț tei, nr. cadastral 50432(construcț iile
C1, C2, C3 ț i C4), în favoarea oraț ului ț tei –domeniul public, conform conform HG nr.
970/2002, anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care aparț in domeniului public al oraț ului
ț tei, poziț ia 58, poziț ia 59, poziț ia 60 ț i poziț ia 64 conform HCL 72/28.04.2011 Privind

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ştei
61

30.03.2017

62

30.03.2017

63

30.03.2017

Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 30 martie 2017, 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 14.02.2017, 23.02.2017 ț i 28.02.2017
Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Micle George
Raul, consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei, ca urmare a demisiei acestuia şi
declararea ca vacant a locului de consilier local al Micle George Raul

Realizat
Realizat

Realizat

64

30.03.2017

65

30.03.2017

66

30.03.2017

67

30.03.2017

68

30.03.2017

69

30.03.2017

70

30.03.2017

71

30.03.2017

72

30.03.2017

73

30.03.2017

Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei al d-nei
AFRUSINEI –BAN ADELA MARIA, membru supleant pe lista de candidaţi a Partidului Naț ional
Liberal la alegerile locale din iunie 2016
Privind aprobarea unui schimb de apartamente ANL, între d-na PRICOP MARIA, titulara
contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de locuinţe ANL de pe str. Andrei
Mureț anu, nr. 2, scara A, bloc Z3, apart. 23, Ştei, jud. Bihor ț i d-na PURLEA MIHAELASILVIA, titulara contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de locuinţe ANL de
pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3, scara A, ap. 7, Ştei, jud. Bihor
Privind aprobarea anulării Codului Unic de Înregistrare al Casei de Cultură, „Miron Pompiliu”,
ț tei, județ ul Bihor
Privind aprobarea transformării postului de inspector de specialitate la Piaț a Agroalimentară
ț tei, de la grad profesional II, la grad profesional I, pentru dl. LUCACIU DOREL
Privind
aprobarea transformării postului de muncitor întreț inere, reparaț ii curente,
curier(Compartimentul Administrativ) din cadrul Primăriei oraț ului ț tei, de la grad
profesional III, la grad profesional II, pentru dl. IOVAN EMIL – TITEL
Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat, compartimentul Zone Verzi din
cadrul Primăriei oraț ului ț tei, de la treapta profesională III, la treapta profesională II,
pentru dl. COTOR FLORIN
Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat, compartimentul Zone Verzi din
cadrul Primăriei oraț ului ț tei, de la treapta profesională III, la treapta profesională II,
pentru dl. COTOR MIREL TEODOR
Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat, compartimentul Zone Verzi din
cadrul Primăriei oraț ului ț tei, de la treapta profesională III, la treapta profesională II,
pentru d-na DRONCA DOINA
Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat, compartimentul Zone Verzi din
cadrul Primăriei oraț ului ț tei, de la treapta profesională III, la treapta profesională II,
pentru d-na POPA ANA
Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat, compartimentul Zone Verzi din
cadrul Primăriei oraț ului ț tei, de la treapta profesională III, la treapta profesională II,
pentru d-na ROț U DORINA NELIA
Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat, compartimentul Zone Verzi din

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

74

30.03.2017

75

30.03.2017

76
77

30.03.2017
30.03.2017

78

07.04.2017

79

07.04.2017

80

07.04.2017

81

27.04.2017

82

27.04.2017

83

27.04.2017

84

27.04.2017

85

27.04.2017

cadrul Primăriei oraț ului ț tei, de la treapta profesională III, la treapta profesională II,
pentru dl. SERAC ION
Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat, compartimentul Zone Verzi din
cadrul Primăriei oraț ului ț tei, de la treapta profesională III, la treapta profesională II,
pentru d-na TINCA FLORINA VIOLETA
Privind aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2017
Privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport ț i depunere
la ECO Bihor a deşeurilor menajere provenite de la populaţie şi agenţi economici din oraşul
Ştei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
aprilie2017 în persoana dlui STANISTE OVIDIU
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenț ă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 07 aprilie 2017, ora 12.30, care a avut loc în sala de şedinţă
a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind APROBAREA
PROIECTULUI ț I A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
„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., numărul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 27 aprilie 2017, 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 09.03.2017 ț i 30.03.2017
Privind aprobarea organizării „Sărbătorii zilelor oraşului Ştei - 2017”, în perioada 28 august
– 3 septembrie 2017
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
Privind APROBAREA
PROIECTULUI ț I A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
„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., numărul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

In derulare

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

In derulare

86
87

27.04.2017
02.05.2017

88

02.05.2017

89

02.05.2017

90

02.05.2017

91

02.05.2017

Privind aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE a Spitalului Orăț enesc ț tei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna MAI
2017 în persoana dlui MIARA HORIA MUGUREL
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenț ă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 02 mai 2017, ora 10.00, care a avut loc în sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 260 mp, aferent „Zona
verde de pe str. George Enescu ț tei”, precum ț i aprobarea trecerii numărului cadastral nou
din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public al
oraț ului ț tei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 584 mp, aferent „Zona
verde de pe str. Poet Andrei Mureț anu ț tei”, precum ț i aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul
public al oraț ului ț tei
Privind aprobarea ca obiectivul de investiț ii „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,să fie declarat ca

Realizat
Realizat

Realizat

In derulare

In derulare

Realizat

fiind de utilitate publică
16.05.2017
92

93

16.05.2017

94

16.05.2017

95

16.05.2017

Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 16 mai 2017, ora 8.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 3503 mp, aferent
„Drumului de acces la Lacul Natural, ț tei”, precum ț i aprobarea trecerii numărului cadastral
nou din proprietatea „Asociaț iei Urbariale ț teiu”, în proprietatea oraț ului ț tei ț i
domeniul public al oraț ului ț tei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 19849 mp, aferent
„Staț iei de tratare a apei ț tei”, precum ț i aprobarea trecerii numărului cadastral nou din
proprietatea „Asociaț iei Urbariale ț teiu”, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public
al oraț ului ț tei
Privind aprobarea participării la licitaț ia de proiecte Prioritatea de investiț ii 5/b: Promovarea
investiț iilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenț iei în cazul dezastrelor

Realizat

In derulare

In derulare

In derulare

ț i dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor, cu cererea de finanț are cu titlul

„Probleme locale – metode de prevenț ie comune”
96

16.05.2017

97

16.05.2017

98

16.05.2017

99

16.05.2017

100

16.05.2017

101

22.05.2017

102

22.05.2017

103

25.05.2017

104

25.05.2017

105

25.05.2017

Privind aprobarea participării la licitaț ia de proiecte Prioritatea de investiț ie 6/c:
Conservarea, protejarea, promovarea ț i dezvoltarea patrimoniului natural ț i cultural, cu
cererea de finanț are cu titlul „Protecț ia valorilor naturale”
Privind aprobarea participării la licitaț ia de proiecte Prioritatea de investiț ii 6/b: investiț ia
în sectorul de apă pentru a îndeplini cerinț ele aquisului de mediu al Uniunii Europene ț i
pentru a răspunde nevoilor identificate de către statele membre, pentru investiț ii, care
merge dincolo de aceste cerinț e, cu cererea de finanț are cu titlul „Proiecte pentru
protecț ia resurselor de apă în vederea protejării apelor subterane”
Privind aprobarea desemnării persoanelor împuternicite să reprezinte UAT ț tei în Programul
Interreg V-A România –Ungaria
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2017 cu suma de 160 mii
lei, atât la partea de venituri cât ț i la partea de cheltuieli, bugetul local al oraț ului ț tei,
rectificat, va fi de 17.647,04 mii lei
Privind aprobarea punerii în valoare(exploatarea) unei cantităţi de 727 m3 masă lemnoasă
(principale 623 mc, conservare 14 mc, secundare rărituri 7 mc, igienă 83 mc), masă lemnoasă
din pădurea comunală Ştei, pădure aflată în administrarea Consiliului Local al oraşului Ştei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenț ă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 22 mai 2017, ora 8.00, care a avut loc în sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei
Privind APROBAREA
PROIECTULUI ț I A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
„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., numărul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1.
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 25 mai 2017, 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 07.04.2017 ț i 27.04.2017
Privind aprobarea Bugetului de venituri ț i cheltuieli ț i a Anexelor de fundamentare pe anul

In derulare

In derulare

Realizat

Realizat

In derulare

Realizat

In derulare

Realizat
Realizat
Realizat
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25.05.2017
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25.05.2017
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25.05.2017

109

25.05.2017

110

25.05.2017

111

25.05.2017

112

25.05.2017

113

25.05.2017

114

25.05.2017

115

26.05.2017

116

26.05.2017

2017 ale Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
Privind aprobarea Bilanț ului Contabil întocmit la data de 31.12.2016 al Societăţii Comerciale
“CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, 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 Bugetului de venituri ț i cheltuieli ț i a Anexelor de fundamentare pe anul
2017 ale Societăţii Comerciale SOLCETA SA , Ştei
Privind aprobarea ca SC SOLCETA SA ț TEI, în calitate de operator al serviciului de
salubrizare în oraț ul ț tei, să încaseze/ perceapă taxa pentru deț eurile inerte ț i
nepericuloase încredinț ate în vederea eliminării prin depozitare, în cuantum de 80
lei/tonă+TVA, de la beneficiarii serviciilor de salubrizare(poluatorul/producătorul iniț ial al
deț eurilor), în funcț ie de cantitatea de deț euri colectată ț i depozitată efectiv, care se va
evidenț ia separat de tariful perceput pentru serviciile de salubrizare, într-un cont distinct în
evidenț ele contabile ale SC SOLCETA SA ț tei ț i va fi virată la ECO Bihor, Oradea
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Aleea Miron
Pompiliu, nr. 3, sc. A, ap. 2, parter, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei DAMIAN DANIELA MARIA
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei
Mureț anu, bloc Z4, sc. C, ap. 25, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui MAGHIAR MARCEL FLORIN
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei
Mureț anu, bloc Z4, sc. B, ap. 19, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui COMAROMI NICOLAE
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei
Mureț anu, bloc Z4, sc. B, ap. 13, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui BALACIU DANIEL ANDREI
Privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Ştei în Consiliul de
Administraț ie al Spitalului Orăşenesc Ştei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenț ă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 26 mai 2017, ora 17.00, care a avut loc în sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei
Privind APROBAREA
PROIECTULUI ț I A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
„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:

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

In derulare
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29.06.2017

118

29.06.2017

119

29.06.2017

120

29.06.2017

121

29.06.2017

122

29.06.2017

123

29.06.2017

124

29.06.2017

125

29.06.2017

126

29.06.2017

5.2., numărul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna iunie
2017 în persoana dlui Rengle Dorin Aurelian
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 29 iunie 2017, 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 02.05.2017, 16.05.2017, 22.05.2017, 25.05.2017 ț i 26.05.2017
Privind aprobarea participării UAT oraț ul ț tei la licitaț ia de proiecte pe AXA prioritară 3,
POR 2014-2020, precum ț i aprobarea achiziț iei serviciilor de consultanț ă pentru
elaborarea cererii de finanț are ț i a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia(studii de
trafic/circulaț ie, studii de calculare a emisiilor de echivalent CO2 din transportul rutier urban,
etc.).
Privind aprobarea întocmirii unui PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ pentru oraț ul
ț tei, precum ț i aprobarea realizării PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ din
bugetul local al oraț ului ț tei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 758 mp., (terenul de sub
clădirea HOTEL+SEDIU ADMINISTRATIV – S.C. SOLCETA S.A.) precum ț i aprobarea trecerii
terenului din proprietatea Statului Român în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public al
oraț ului ț tei
Privind aprobarea transformării funcț iei publice de inspector, clasa I, grad profesional
principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Organizare şi Salarizare, post ocupat
de a doamna Schmadl Ioana Neli, în inspector clasa I grad profesional superior
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei
Mureț anu, nr. 2, bl. Z4, sc. C, parter, ap. 3, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei CHINDE LIDIA
FELICIA
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei
Mureț anu, nr. 2, bl. Z4, sc. B, parter, ap. 3, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei BERCE IOANAMĂDĂLINA
Privind repartizarea unui apartament ANL(apartament cu o cameră) din blocul de locuinţe ANL
situat pe str. Poet Andrei Mureț anu, nr. 2, bl. Z4, sc. B, parter, ap. 2, oraşul Ştei, jud. Bihor,

Realizat

Realizat
Realizat

In derulare

In derulare

In derulare

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
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29.06.2017

128

29.06.2017

129

29.06.2017

130

29.06.2017

131

29.06.2017

132

27.07.2017

133

27.07.2017

134

27.07.2017

135

27.07.2017

d-nei TULCAN GEORGIANA-DIANA
Privind repartizarea unui apartament ANL(apartament cu o cameră) din blocul de locuinţe ANL
situat pe str. Poet Andrei Mureț anu, nr. 2, bl. Z4, sc. B, parter, ap. 11, oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-nei ț TEF SORINA
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 caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a
Centralei Termice nr. 5, situată în oraț ul ț tei, str. Poet Andrei Mureț anu, f.n., județ ul
Bihor, CF 50416, cu nr. cadastral 50416 ț tei, cu o suprafaț ă totală de 240 mp(suprafaț a
construită 211 mp suprafaț a utilă totală a centralei este de 179 mp), regim de înălț ime
P(parter), cu teren aferent în suprafaț ă de 240 mp, cu preţul de pornire al licitaţiei de
75.000 lei, (preț stabilit de expertul evaluator Tocuț Sorin).
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi reprezentanț i ai
Autorităț ilor Publice Locale a oraț ului ț tei(un reprezentant al primarului oraț ului ț tei ț i
un reprezentant al Consiliului Local al oraț ului ț tei), cu statut de observator, care să facă
parte din Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de director ț i director adjunct la
Colegiul Tehnic „Unirea”, ț tei).
Privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu Administraț ia Naț ională „Apele Române”,
Administraț ia Bazinală de Apă Criț uri (ABA Criț uri) în vederea decolmatării Albiei Criț ului
Băiț a din intravilanul oraț ului ț tei ț i a albiilor râurilor din perimetrul oraț ului ț tei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna iulie
2017 în persoana dlui Vulciu Ioan
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 27 iulie 2017, 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 29.06.2017
Privind aprobarea transferului doamnei Chinde Lidia Felicia de la apartamentul ANL situat în
ț tei pe str. Andrei Muresanu, nr. 2-B, bl. Z-4, parter, ap. 25-C, la apartamentul ANL sitiat în
ț tei pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3-A, parter, ap. 2

Realizat

Realizat

In derulare

Realizat

In derulare
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
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27.07.2017
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27.07.2017

139

27.07.2017
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27.07.2017

141

27.07.2017
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27.07.2017
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27.07.2017
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27.07.2017
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27.07.2017
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27.07.2017

Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei
Mureț anu, nr. 2-B, bl. Z-4, sc. C, parter, ap. 25, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei Moza AdinaMaria
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei
Mureț anu, nr. 2-A, bl. Z-2, ap. 17, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei Heredea Lidia
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei
Mureț anu, nr. 2-A, bl. Z-2, parter, ap. 2, oraşul Ştei, jud. Bihor, dlui Popescu Adrian Cristian
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Aleea Miron
Pompiliu, nr. 3-A, et. 1, ap. 7, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei Cionca-Sala Marinela-Ancuț a
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei
Mureț anu, nr. 4-A, bl. Z-1, parter, ap. 1, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei Ienciu Loredana
Florina
Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE) precum ț i a avizelor,
studiilor si a acordurilor necesare în vederea obț inerii finanț ării pentru obiectivul
"EXTINDERE REț ELE DE APĂ ț I CANALIZARE ÎN ORAț UL ț TEI"
Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE) precum ț i a avizelor,
studiilor si a acordurilor necesare în vederea obț inerii finanț ării pentru obiectivul
"REABILITARE ț I MODERNIZARE GRĂDINIț A DIN ORAț UL ț TEI"
Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE) precum ț i a avizelor,
studiilor si a acordurilor necesare în vederea obț inerii finanț ării pentru obiectivul
"REABILITAREA COLEGIULUI NAț IONAL «Avram Iancu» ț TEI"
Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE) precum ț i a avizelor,
studiilor si a acordurilor necesare în vederea obț inerii finanț ării pentru obiectivul
"MODERNIZAREA UNUI DRUM EXISTENT SPRE STAț IA DE TRATARE A APEI ț I FOSTUL
AEROPORT, PĂț UNE ț I ZONĂ DE AGREMENT"
Privind aprobarea întocmirii sau reactualizării unui S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE) precum
ț i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea obț inerii finanț ării pentru
obiectivul "CONSTRUIRE POD PESTE CRIț UL BĂIț A DE PE ALEEA MIRON POMPILIU"
Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 4680 mp, aferent
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Realizat
Realizat
Realizat

In derulare

In derulare

In derulare

In derulare

In derulare
Realizat

147

27.07.2017

148

27.07.2017

149

27.07.2017

150

27.07.2017

151

27.07.2017

152

27.07.2017

153
154

27.07.2017
27.07.2017

155

27.07.2017

156

27.07.2017

157

27.07.2017

158

27.07.2017

„Strada PRIETENIEI din oraț ul ț tei”, precum ț i aprobarea trecerii numărului cadastral
nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public al
oraț ului ț tei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 2057 mp, aferent
„Strada CUZA VODĂ din oraț ul ț tei”, precum ț i aprobarea trecerii numărului cadastral
nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public al
oraț ului ț tei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 6251 mp, aferent
„Strada GEORGE ENESCU din oraț ul ț tei”, precum ț i aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul
public al oraț ului ț tei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 4717 mp, aferent
„Strada MIHAI EMINESCU din oraț ul ț tei”, precum ț i aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul
public al oraț ului ț tei
Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului ec.
dr. CREț NICOARĂ, administrator la SC Regina Nopț ii SRL, Hotel Moneasa
Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului
VĂCĂRELU MARIN, referent cultural la Căminul Cultural din comuna Drajna, jud. Prahova
Privind aprobarea schimbării denumirii Străzii „Aleea Băiț a”, în Strada „Ing. Petru Pantea”
Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului dr.
avocat BALACI NELU PAț CU, poet, eseist, romancier ț i dramaturg
Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului dr.
DUț E ADRIAN TRAIAN, ț ef secț ie chirurgie la Spitalul Județ ean Bihor, Oradea
Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului prof.
BÂC OCTAVIAN, pensionar
Privind aprobarea achiziț ionării unui sistem de supraveghere video în oraț ul ț tei, conform
Programului anual al Achiziț iilor publice pentru anul 2017, poziț ia 52
Privind aprobarea stabilirii salariilor de bază pentru funcț ionarii publici ț i personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei oraț ului ț tei ț i aparatul
permanent de lucru al Consiliului Local al oraț ului ț tei, începând cu data de 01.07.2017

In derulare

In derulare

In derulare

In derulare

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
In derulare

Realizat

159

27.07.2017

160

17.08.2017

161

17.08.2017

162

17.08.2017

163

17.08.2017

164

17.08.2017

165

17.08.2017

166

17.08.2017

167

17.08.2017

Privind aprobarea transformării postului de consilier juridic al Consiliului Local, grad
profesional I, în consilier juridic al Consiliului Local, grad profesional I A, din cadrul aparatului
permanent de lucru al Consiliului Local al oraț ului ț tei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna august
2017 în persoana dnei Afrusinei-Ban Adela-Maria
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 17 august 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaț ă de 5009 mp, aferent
pentru „Strada PETRILENI din oraşul Ştei”, precum ț i aprobarea trecerii numărului cadastral
nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public al
oraț ului ț tei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaț ă de 28949 mp, aferent
pentru „Strada POET ANDREI MUREŞANU din oraşul Ştei”, precum ț i aprobarea trecerii
numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i
domeniul public al oraț ului ț tei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaț ă de 987 mp, aferent
pentru „Strada TEIULUI din oraşul Ştei”, precum ț i aprobarea trecerii numărului cadastral
nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public al
oraț ului ț tei.
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaț ă de 4577 mp, aferent
pentru „Strada TINERETULUI din oraşul Ştei”, precum ț i aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul
public al oraț ului ț tei
Privind aprobarea Planului de selecț ie pentru completarea numărului de membri ai Consiliului
de Administraț ie al SC SOLCETA SA ț tei, precum ț i aprobarea Scrisorii de aț teptări
referitoare la stabilirea performanț elor aț teptate de la organele de administrare ț i de
conducere ale SC SOLCETA SA ț tei
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

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

168

17.08.2017

169

17.08.2017

170

17.08.2017

171

17.08.2017

172

24.08.2017

173

24.08.2017

174

31.08.2017

175

31.08.2017

176

31.08.2017

Privind aprobarea participării la licitaț ia de proiecte la Prioritatea de investiț ie 11b1:
Cooperarea între instituț ii
Privind aprobarea participării la licitaț ia de proiecte la Prioritatea de investiț ie 11b2:
Cooperarea între cetăț eni
Privind aprobarea participării la licitaț ia de proiecte la Prioritatea de investiț ie 11/b:
„Îmbunătăț irea ț i promovarea capacităț ii instituț ionale de a furniza servicii
transfrontaliere mai bune”(Improving and promoting the institutional capacity to provide
better cross border services„) Acronym -IPCIFSTB
Privind aprobarea achiziț ionării serviciului de consultanț ă pentru scrierea cererilor de
finanț are pentru obiectivele propuse spre finanț are prin Programul Interreg V-A România –
Ungaria, proiectul: „Îmbunătăț irea ț i promovarea capacităț ii instituț ionale de a furniza
servicii transfrontaliere mai bune”(Improving and promoting the institutional capacity to
provide better cross border services„) Acronym -IPCIFSTB
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenț ă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 24 august 2017, ora 12.00, care a avut loc în sala de şedinţă
a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2017 cu suma de 75 mii
lei, atât la partea de venituri cât ț i la partea de cheltuieli, bugetul local al oraț ului ț tei,
rectificat, va fi de 18.145,04 mii lei ț i a rectificării bugetului local al Spitalului orăț enesc
ț tei, pe anul 2017, cu suma de 222,50 mii lei, atat la partea de venituri cât ț i la parte de
cheltuieli, bugetul local al Spitalului orăț enesc ț tei va fi de 7.090,50 mii lei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 31 august 2017, 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 27.07.2017
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 1686 mp, precum ț i
aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român în proprietatea
oraț ului ț tei ț i domeniul public al oraț ului ț tei
Privind aprobarea acceptării transferului dreptului de proprietate din partea Colegiului
Naț ional ”Avram Iancu” din ț tei către „oraț ul ț tei - domeniu public” a construcț iilor

In derulare
In derulare

In derulare

In derulare

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

177

31.08.2017

aflate în proprietatea sa, înscrise în CF 3444 ț tei, nr. top. 1187, -construcț iile denumite
Clădirea liceului, Căminul nr. 1, Atelier + Sală de sport + Sală de festivităț i, Cantina,
Centrala termică, Spălătorie, în favoarea oraț ului ț tei – domeniu public- conform poziț iilor
nr. 77, 78, 80 ț i 81 din H.G. nr. 970/2002, anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care aparț in

Realizat

domeniului public al oraț ului ț tei
178

31.08.2017

179
180

31.08.2017
21.09.2017

181

21.09.2017

182

21.09.2017

183

21.09.2017

184

21.09.2017

Privind aprobarea demarării procedurii pentru reparaț ii ț i amenajare trotuare, acces
pietonal, acces auto ț i acces riveran în vederea optimizării traficului în zona Autogării ț tei
(Certificat urbanism, Proiect tehnic, Avize, Acorduri, Studii, Autorizaț ie construire ț i
execuț ie)
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui reprezentant care să
facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Unirea”, ț tei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
septembrie 2017 în persoana dnei Boloca Nicoleta
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenț ă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 21 septembrie 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a oraşului
Ştei, a unei suprafeț e totale de 24325 mp ( compusă din nr. top. 1179 = 7546 mp, 1184/2
= 8688 mp, 1186/1 = 1824 mp , 1186/2 = 1264 mp/2951 mp din CF 3444 Ştei, 1188/4 =
1600 mp, 1190/5 = 953 mp, 1214/6 = 2450 mp din CF 3451//A Ştei) aferente construcţiilor
din incinta Colegiului Naţional Avram Iancu din Ştei, construcţii aflate în proprietatea publică a
oraşului Ştei
Privind aprobarea înființ ării unei noi coli de Carte Funciară pentru numerele topografice
1465 şi 1492 de pe teritoriul cadastral al oraşului Ştei .
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 22539 mp ( aflat pe nr.
top. 825/5 = 2710 mp/59395 mp din CF 1 Ştei, 827/3 = 519 mp/10308 mp din CF 214 Ştei,
827/4 = 314 mp/8386 mp din CF 1 Ştei, 827/8 = 8915 mp/103577 mp din CF 1 Ştei, 980 =
8041 mp/330207 mp din CF 2 Ştei, 999 = 2040 mp/172346 mp din CF 126 Ştei) şi trecerea
acestei suprafeţe de 22539 mp aferente pentru „Strada ZORILOR din oraşul Ştei” din
proprietatea Statului Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public al oraț ului
ț tei.

In derulare

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

185

21.09.2017

186

21.09.2017

187

28.09.2017

188

28.09.2017

189

28.09.2017

190

28.09.2017

191

28.09.2017

Privind aprobarea dării în administrare a investiț iilor realizate în cadrul proiectului
„Îmbunătăț irea infrastructurii de apă ț i apă uzată în oraț ul ț tei, județ ul Bihor”( reț ea
de canalizare, Staț ie de Epurare, Rezervor de apă V=1000mc) realizate prin Compania
Naț ională de Investiț ii Bucureț ti, către S.C. Solceta S.A. ț tei, operatorul unic al serviciului
de alimentare cu apă în oraț ul ț tei, pe baza Procesului Verbal de recepț ie finală nr.
15876/08.12.2015 ț i a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcț iei
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2017 cu suma de 30 mii
lei, în urma rectificării, bugetul local al oraț ului ț tei va fi în sumă de 18175,04 mii lei(suma
de 15.020 mii lei secț iunea de funcț ionare ț i suma de 3155,04 mii lei secț iunea de
dezvoltare)
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 28 septembrie 2017, 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 17.08.2017, 24.08.2017 ț i 31.08.2017
Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Borza Horea
Cristian, consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei, ca urmare a absenț ei nemotivate la
mai mult de 3 ț edinț e ordinare consecutive ale Consiliului Local al oraț ului ț tei şi
declararea ca vacant a locului de consilier local al d-lui Borza Horea Cristian
Privind aprobarea Instrucț iunilor de organizare ț i desfăț urare a procedurii de licitaț ie
publică cu strigare pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui spaț iu
situat în incinta Spitalului Orăț enesc ț tei, str. Cuza Vodă, nr. 5, loc. ț tei, jud. Bihor, cu o
suprafaț ă totală de 350 mp(suprafaț a utilă totală 309,65 mp), regim de înălț ime
P(parter), cu preţul de pornire al licitaţiei de 1,60 euro/mp/lună (preț stabilit de expertul
evaluator Tocuț Sorin), precum ț i însuț irea Raportului de evaluare întocmit de expertul
evaluator Tocuț Teodor Sorin pentru „Clădire cu spaț ii pentru prestări servicii în sănătate,
situat în ț tei, str. Cuza Vodă, nr. 5,jud. Bihor”
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2017 cu suma de 1039
mii lei, în urma rectificării, bugetul local al oraț ului ț tei va fi în sumă de 19.214,04 mii
lei(suma de 16.059 mii lei -secț iunea de funcț ionare ț i suma de 3155,04 mii lei secț iunea de dezvoltare)
Privind aprobarea numirii de catre Consiliul local al orasului Stei a unui reprezentant care să

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

In derulare

Realizat

192

28.09.2017

facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită la nivelul Colegiului
Tehnic „Unirea”, Ştei – Afrusinei-Ban Adela-Maria
Privind aprobarea noului Plan de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităț ii publice
locale oraşul Ştei, jud Bihor, pentru anul 2017

Realizat

193

28.09.2017

194

28.09.2017

Privind aprobarea Organizării Activităț ii de apărare împotriva incendiilor în Unitatea
Administrativ Teritorială oraț ul ț tei

Realizat

195

26.10.2017

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
octombrie 2017 în persoana dlui Cioară Marius Dorel

Realizat

196

26.10.2017

Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 26 octombrie 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei

Realizat

197

26.10.2017

198

26.10.2017

199

26.10.2017

200

26.10.2017

201

26.10.2017

202

26.10.2017

Privind aprobarea proceselor verbale ale ț edinț elor Consiliului Local al oraț ului ț tei din
Realizat
data de 21.09.2017 ț i 28.09.2017
Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei al d-lui
BOROIANU ION, membru supleant pe lista de candidaţi a ALDE la alegerile locale din iunie
Realizat
2016
Privind aprobarea unui schimb de apartamente ANL, între d-na PETRUSE MIRELA DIANA,
titulara contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de locuinţe ANL de pe str.
Andrei Mureț anu, nr. 2B, bloc Z4, apart. 24, Ştei, jud. Bihor ț i dl. POPESCU ADRIAN
Realizat
CRISTIAN, titularul contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de locuinţe ANL
de pe str. Andrei Mureț anu, nr. 2A, bloc Z2, ap. 2, Ştei, jud. Bihor
Privind repartizarea unui apartament ANL (apartament cu două camere) din blocul de locuinţe
ANL situat pe str. Andrei Mureț anu, nr. 2A, bl. Z3, ap. 19( parter), oraşul Ştei, jud. Bihor,
Realizat
d-nei LADAR IOANA MARIA
Privind repartizarea unui apartament ANL (apartament cu o cameră) din blocul de locuinţe
ANL situat pe str. Andrei Mureț anu, nr. 2B, bl. Z4, ap. 11, oraşul Ştei, jud. Bihor, dlui PĂUN
Realizat
MIHAI ANDREI
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare ț i Funcț ionare a parcărilor publice ț i de
În curs de
reț edinț ă aflate pe raza oraț ului ț tei, județ ul Bihor
implementare

Realizat

203

26.10.2017

204

26.10.2017

205

03.11.2017

206

03.11.2017

Privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor pentru activităţile de apă, canal şi epurare la
SC Solceta SA 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 alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
noiembrie 2017 în persoana dnei Coroiu Aurelia Manuela
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenț ă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 03 noiembrie 2017, ora 08.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei.

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

Privind aprobarea modificării HCL nr. 184/21.09.2017 Privind aprobarea formării unui număr

207

03.11.2017

208

03.11.2017

cadastral nou în suprafaţă de 22539 mp ( aflat pe nr. top. 825/5 = 2710 mp/59395 mp din
CF 1 Ştei, 827/3 = 225 mp/10308 mp din CF 214 Ştei, 827/4 = 608 mp/8386 mp din CF 1
Ştei, 827/8 = 10691 mp/103577 mp din CF 1 Ştei, 980 = 8041 mp/330207 mp din CF 2 Ştei,
999 = 264 mp/172346 mp din CF 126 Ştei) şi trecerea acestei suprafeţe de 22539 mp
aferente pentru „Strada ZORILOR din oraşul Ştei” din proprietatea Statului Român, în
proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public al oraț ului ț tei.

În derulare

Privind aprobarea modificării HCL nr. 164/17.08.2017 Privind aprobarea formării unui număr

cadastral nou în suprafaț ă de 987 mp, aferent pentru „Strada TEIULUI din oraşul Ştei”,
precum ț i aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în
proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public al oraț ului ț tei.

În derulare

Realizat

209

03.11.2017

Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2017, în urma
rectificării, bugetul local al oraț ului ț tei va fi în sumă de 19.412,04 mii lei(suma de 16.237
mii lei -secț iunea de funcț ionare ț i suma de 3175,04 mii lei - secț iunea de dezvoltare)

210

03.11.2017

Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE) pentru Programul
Operaț ional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 3 -„Sprijinirea tranziț iei către o economie
cu emisii scăzute de carbon”, obiectiv specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon”,
„Realizarea de piste pentru biciclete, spaț ii pietonale ț i piaț ete”
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgenț ă a Consiliului

În derulare

211

23.11.2017

212

29.11.2017

213

29.11.2017

214

29.11.2017

215

29.11.2017

216

29.11.2017

217

29.11.2017

218

29.11.2017

219

29.11.2017

220

29.11.2017

221

29.11.2017

Local al oraşului Ştei din data de 23 noiembrie 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei.
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 29 noiembrie 2017, 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 26.10.2017
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 3543 mp, aferent pentru
„ATELIER ț COALĂ”(incinta ț colii de ț oferi auto aparț inând Colegiului Tehnic „Unirea”
ț tei), precum ț i aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului
Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public al oraț ului ț tei.
Privind aprobarea trecerii unei suprafeţe de 18245 mp(compusă din nr. top. 1184/1 = 18245
mp din CF 3375 ț tei), aferentă Cimitirului Orăț enesc din ț tei, din proprietatea Statului
Român, în proprietatea oraț ului ț tei ț i domeniul public al oraț ului ț tei.
Privind aprobarea
modificării HCL nr. 64/29.09.2016 Privind aprobarea
efectuării

Realizat

Realizat
Realizat

În derulare

În derulare

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

În derulare

Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament cu două camere) din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureț anu, nr. 2A, bl. Z2, ap. 2( parter), oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-lui FLORINCUț A ANDREI FLORIN
Privind aprobarea Regulilor ț i măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate
cu nivelul ț i natura riscurilor locale, în Unitatea Administrativ Teritorială oraț ul ț tei

Realizat

Privind aprobarea Regulilor ț i măsurilor de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu
foc deschis ț i a fumatului în Unitatea Administrativ Teritorială oraț ul ț tei
Privind aprobarea transformării funcț iei publice de inspector, clasa I, grad profesional
debutant, în inspector, clasa I, grad profesional asistent pentru dl. VIERIU CONSTANTIN
CRISTIAN, inspector Protecț ie Civilă
Privind aprobarea transformării funcț iei publice de inspector, clasa I, grad profesional
principal, în inspector, clasa I, grad profesional superior, pentru doamna STANA NICOLETA
DORINA, inspector Încasări în cadrul Serviciului Contabilitate

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
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Privind aprobarea transformării funcț iei publice de inspector, clasa I, grad profesional
asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal, pentru domnul SABĂU GHEORGHE,
inspector în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenț ă a Persoanelor(SPCLEP)
ț tei
Privind aprobarea transformării funcț iei publice de inspector, clasa I, grad profesional
asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal, pentru doamna BENEA EMILIA
MARIETA, inspector în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenț ă a
Persoanelor(SPCLEP) ț tei

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

Realizat

Realizat

