TABEL CU HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
DIN ANUL 2018 (H.C.L. nr. 1- H.C.L. nr. ...)

Nr.
HCL
1

Data
adoptării
H.C.L.-ului
08.01.2018

2

08.01.2018

3

08.01.2018

4

18.01.2018

5

18.01.2018

6

25.01.2018

7

25.01.2018

8

25.01.2018

Obiectul H.C.L.-ului
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
ianuarie 2018 în persoana dlui HARN MIHAI
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 08 ianuarie 2018, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei.
Privind aprobarea Indicatorilor Tehnico –Economici ai investiției "REABILITARE ȘI
MODERNIZARE GRĂDINIȚA DIN ORAȘUL ȘTEI"
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă urgență a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 18 ianuarie 2018, ora 12.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „REABILITARE COLEGIUL
NAȚIONAL „AVRAM IANCU”, ORAȘ ȘTEI, JUDEȚUL BIHOR”,
precum și aprobarea
cofinanțării de către Consiliul Local al orașului Ștei a investiției
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 25 ianuarie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei.
Privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al orașului Ștei din data
de 06.12.2017, 21.12.2017 și 28.12.2017
Privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractul de concesiune nr. 67/19.12.2005,
încheiat inițial între Primăria orașului Ștei, în calitate de concedent, și dl. Lucaciu Nicu
Corneliu, în calitate de concesionar asupra terenului, ca urmare a transferului dreptului de

Stadiu de
punere în
aplicare
Realizat

Realizat
În derulare
Realizat

În derulare
Realizat
Realizat
Realizat

9

25.01.2018

10

25.01.2018

11

25.01.2018

12

25.01.2018

13

25.01.2018

14

15.02.2018

15

15.02.2018

16

15.02.2018

17

15.02.2018

18

15.02.2018

proprietate a construcției aflate pe acest teren, de către dl. Lucaciu Nicu Corneliu, către dl.
Popa Aurel Adrian și soția Popa Mariana Alina
Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar
care va funcționa la nivelul orașului Ștei pentru anul școlar 2018- 2019
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 2018
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament cu două camere) din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureșanu, nr. 2A, bl. Z2, ap. 3( parter), oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-lui TINCA CĂTĂLIN
Privind aprobarea participării la licitația de proiecte pe Program Interreg V-A RomâniaUngaria, Axa 8/b cu proiectul ”Centru Regional de Educație și Specializări Tehnice –
CRESTem împreună zona Ștei”, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Unirea, Colegiul Național
Avram Iancu, UAT Hajdudorog – Ungaria, aprobarea contribuției proprii a Consiliului Local al
orașului Ștei, precum și aprobarea Indicatorilor Tehnico- economici ai proiectului ”Centru
Regional de Educație și Specializări Tehnice – CRESTem împreună zona Ștei”
Privind aprobarea participării la licitația de proiecte cu proiectul „Modernizare secție
balneologie”, aprobarea contribuției proprii a Consiliului Local al orașului Ștei, precum și
aprobarea Indicatorilor Tehnico- Economici ai proiectului „Modernizare secție balneologie”
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
februarie 2018 în persoana dlui DUȘE CĂLIN IOAN
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 15 februarie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea dării în aministrare Spitalului Orășenesc Ștei, a imobilelor necesare
desfășurării activității Spitalului Orășenesc Ștei, ca urmare a actualizării situației juridice a
acestora
Privind aprobarea modificării și completării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
ORAȘULUI ȘTEI, JUDEȚUL BIHOR, PENTRU PERIOADA 2014 -2020
Privind aprobarea participării la licitația de proiecte cu proiectul „Reabilitare si modernizare
sectii ambulatoriu Spital Stei”, aprobarea achiziționării serviciului de consultanță pentru
scrierea cererii de finanțare pentru obiectivul propus spre finanțare prin Programul Operațional
Regional (POR) 2014-2020 AXA Prioritara 8.1 proiectul: „Reabilitare si modernizare sectii

Realizat

Realizat
Realizat

În derulare

În derulare
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

În derulare

19

15.02.2018

20

15.02.2018

21

19.02.2018

22

19.02.2018

23

22.02.2018

24

22.02.2018

25

22.02.2018

26

22.02.2018
22.02.2018

27
28

22.02.2018

29

15.03.2018

30

15.03.2018

ambulatoriu Spital Stei”
Privind aprobarea participării la licitația de proiecte cu proiectul „Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii educaționale pentru învatamantul gimnazial la Școala Gimnazială «Miron
Pompiliu» Ștei”, aprobarea achiziționării serviciului de consultanță pentru scrierea cererii de
finanțare pentru obiectivul propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR)
pe AXA prioritară 13.1, 2014-2020, proiectul: „Reabilitare și modernizarea infrastructurii
educaționale pentru învatamantul gimnazial la Școala Gimnazială «Miron Pompiliu» Ștei”,
precum și aprobarea achiziționării serviciilor de proiectare pentru întocmirea Studiului de
Fezabilitate pentru demararea contractării
Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorității publice locale
oraşul Ştei, jud Bihor, pentru anul 2018
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 19 februarie 2018, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2018
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 22 februarie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al orașului Ștei din data
de 08.01.2018, 18.01.2018 și 25.01.2018
Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local
al oraşului Ştei
Privind propunerea calificativului ,,Foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale
pentru secretarul orașului Ștei pentru anul 2017
Privind aprobarea transformării funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional
debutant, în consilier, clasa I, grad profesional asistent pentru dl. HASAN ANDREI, consilier
juridic
Privind aprobarea Planului Anual de Acțiune în Domeniul Organizării, Administrării și
Acordării Serviciilor Sociale la nivelul orașului Ștei, pentru anul 2018
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna martie
2018 în persoana d-lui JUDE ALEXANDRU JAN
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 15 martie 2018, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al

În derulare

În derulare

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

31

15.03.2018

32

15.03.2018

33

15.03.2018

34

15.03.2018

35

15.03.2018

36

29.03.2018

37

29.03.2018

38

29.03.2018

39

29.03.2018

40

29.03.2018

41

29.03.2018

42

29.03.2018

oraşului Ştei
Privind aprobarea Reactualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) pentru
oraşul Ştei
Privind aprobarea Planului de Asigurare cu Resurse Umane, Materiale ș i Financiare (PARUMF)
pentru Gestionarea Situaș iilor de Urgenș ă din oraș ul ș tei
Privind însuşirea modificarii si completarii inventarului domeniului public al oraşului Ştei,
aprobat prin HG nr. 970/2002, anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care aparș in domeniului
public al oraș ului ș tei, privind un numar de 12 imobile
Privind aprobarea reactualizarii Studiului de Fezabilitate pentru înfinţarea sistemului de
distribuţie a gazelor naturale în oraşul Ştei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiș iei „Modernizarea unui drum
existent spre Staș ia de Tratare a Apei ș i fostul Aeroport, păș une ș i agrement”, precum
ș i aprobarea cofinanș ării de către Consiliul Local al oraș ului ș tei a investiș iei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 29 martie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor verbale ale ș edinș elor Consiliului Local al oraș ului ș tei din
data de 15.02.2018, 19.02.2018 ș i 22.02.2018
Privind aprobarea Bugetului de venituri ș i cheltuieli ș i a Anexelor de fundamentare pe anul
2018 ale Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
Privind aprobarea Regulamentului de funcș ionare al Compartimentului de asistenș ă socială
organizat la nivelul oraș ului ș tei
Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei
Mureș anu, nr. 4A, bl. Z1, parter, ap. 11, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei PAș CA LAVINIA
PAULINA
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 421 mp, (aflat pe nr.
top 1232/2= 421 mp din CF 578 ș tei), aferent pentru „Strada Aleea Miron Pompiliu din
oraşul Ştei”, precum ș i aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului
Român, în proprietatea oraș ului ș tei ș i domeniul public al oraș ului ș tei
Privind aprobarea Bugetului de venituri ș i cheltuieli pe anul 2018, precum ș i a Anexelor ș i
notelor de fundamentare, ale Societăţii Comerciale SOLCETA SA , Ştei

Realizat
Realizat
În curs de
realizare
În curs de
realizare
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

În derulare

43

29.03.2018

44

26.04.2018

45

26.04.2018

46

26.04.2018

47

26.04.2018

48

26.04.2018

49

26.04.2018

50

26.04.2018

51

26.04.2018

52

26.04.2018

53

26.04.2018

54

27.04.2018

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, în
persona d-lui BOROIANU ION, consilier local
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna aprilie
2018 în persoana d-nei MATEI CRISTINA MONICA
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 26 aprilie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor verbale ale ș edinș elor Consiliului Local al oraș ului ș tei din
data de 15.03.2018 ș i 29.03.2018
Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei al d-lui MAGDA
CIPRIAN SORIN, membru supleant pe lista de candidaţi a PSD la alegerile locale din iunie
2016
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 686 mp, aferent pentru
„CENTRALĂ TERMICĂ Nr. 2 din oraşul Ştei”( Nr. top 377/7= 352mp/421 mp din CF 3387
ș tei(Al. 15);Nr. top 378/14= 334mp/557 mp din CF 572 ș tei(Al. 728), precum ș i aprobarea
trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraș ului
ș tei ș i domeniul public al oraș ului ș tei
Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren din pajiș tea oraș ului ș tei,
situat in extravilanul oraș ului ș tei, pentru păș unatul ovinelor,bovinelor, cabalinelor, etc.
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta
S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi ș 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 Bilanș ului Contabil întocmit la data de 31.12.2017 al Societăţii Comerciale
“CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
Privind aprobarea transformării funcș iei publice de inspector, clasa I, grad profesional
asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal, pentru domnul MUș DAN, inspector
în cadrul Compartimentului Urbanism ș i Amenajarea Teritoriului din Primăria oraș ului ș tei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 27 aprilie 2018, ora 11.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

În derulare

În derulare
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

55

27.04.2018

56

27.04.2018

57

27.04.2018

58

27.04.2018

59

27.04.2018

oraşului Ştei
Privind aprobarea proiectului „ZONĂ DE RECREERE (CENTRU MULTIFUNCș IONAL
RECREATIV): OBIECTIV A: CENTRU MULTIFUNCș IONAL RECREATIV; OBIECTIV B: CALE DE
ACCES – STRADA LIOAREI” în vederea finanș ării acestuia în cadrul Programului Operaș ional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr.
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectului, precum ș i aprobarea
contribuș iei proprii a Consiliului Local al oraș ului ș tei în proiect
Privind aprobarea Documentaţiei tehnice faza Studiu de fezabilitate a proiectului „ZONĂ DE
RECREERE (CENTRU MULTIFUNCș IONAL RECREATIV): OBIECTIV A: CENTRU
MULTIFUNCș IONAL RECREATIV; OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI” ,
precum ș i aprobarea Indicatorilor Tehnico-economici prevăzuș i în cadrul Documentaș iei
tehnice aferenș i proiectului
Privind aprobarea proiectului „REABILITARE ș I MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINș E
SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINș E SOCIALE, OBIECTIV: PARC ș I ALEE DE ACCES” în
vederea finanș ării acestuia în cadrul Programului Operaș ional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI,
aprobarea valorii totale a proiectului, precum ș i aprobarea contribuș iei proprii a Consiliului
Local al oraș ului ș tei în proiect
Privind aprobarea Documentaș iei tehnice faza Documentaș ia de avizare a lucrărilor de
intervenș ie a proiectului „REABILITARE ș I MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINș E SOCIALE:
OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINș E SOCIALE, OBIECTIV: PARC ș I ALEE DE ACCES”, precum ș i
aprobarea Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi
proiectului
Privind aprobarea proiectului REABILITARE ș I MODERNIZARE INFRASTRUCTURII
EDUCAș IONALE PENTRU ÎNVĂș ĂMÂNTUL GIMNAZIAL LA ș COALA GIMNAZIALĂ MIRON
POMPILIU ș TEI: OBIECTIV: ș COALA GIMNAZIALĂ MIRON POMPILIU, OBIECTIV: TEREN DE
SPORT DE MICI DIMENSIUNI” în vederea finanș ării acestuia în cadrul Programului
Operaș ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte
nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectului, precum ș i
aprobarea contribuș iei proprii a Consiliului Local al oraș ului ș tei în proiect
Privind aprobarea Documentaţiei tehnice faza Documentaș ia de avizare a lucrărilor de
intervenș ie a proiectului „REABILITARE ș I MODERNIZARE INFRASTRUCTURII

În derulare

În derulare

În derulare

În derulare

În derulare

60

27.04.2018

61

11.05.2018

62

11.05.2018

63

11.05.2018

64

11.05.2018

EDUCAș IONALE PENTRU ÎNVĂș ĂMÂNTUL GIMNAZIAL LA ș COALA GIMNAZIALĂ MIRON
POMPILIU ș TEI: OBIECTIV: ș COALA GIMNAZIALĂ MIRON POMPILIU, OBIECTIV: TEREN DE
SPORT DE MICI DIMENSIUNI, precum ș i aprobarea Indicatorilor Tehnico-economici
prevăzuș i în cadrul Documentaș iei tehnice aferenș i proiectului
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna mai
2018 în persoana d-luii MORTAN IOAN
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 11 mai 2018, ora 15.30, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proiectului „REABILITARE ș I MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL
ORĂș ENESC ș TEI”, în vederea finanș ării acestuia în cadrul Programului Operaș ional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiș ii 8.1, Obiectiv specific 8.1,
Operatiunea A, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel
POR/266/8, aprobarea valorii totale a proiectului, precum ș i aprobarea contribuș iei proprii a
Consiliului Local al oraș ului ș tei în proiect
Privind aprobarea Documentaș iei tehnice faza Documentaș ia de avizare a lucrărilor de
intervenș ie a proiectului „REABILITARE ș I MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL
ORĂș ENESC ș TEI”, precum ș i aprobarea Indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în cadrul
Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului

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

În derulare

Realizat

Realizat

În derulare

În derulare

