TABEL CU HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
DIN ANUL 2018 (H.C.L. nr. 1- H.C.L. nr. 197)

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
Realizat
Realizat

Realizat
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

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

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

Realizat

Realizat

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

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

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

Realizat

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

65

31.05.2018

66

31.05.2018

67

31.05.2018

68

31.05.2018

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
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 31 mai 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 26.04.2018 ș i 27.04.2018
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 5082 mp, aferent pentru
„SPATII VERZI ŞI ZONĂ DE AGREMENT - CARTIER PETRILENI 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 formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 464 mp, aferent pentru
„STAș IE DE EPURARE-MODUL NR.I – ZONĂ DE PROTECș IE”, precum ș i aprobarea trecerii
numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea oraș ului ș tei ș i

În derulare

Realizat

Realizat

În derulare

În derulare

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

69

31.05.2018

70

31.05.2018

71

31.05.2018

72

31.05.2018

73

31.05.2018

74

31.05.2018

75

31.05.2018

76

31.05.2018

domeniul public al oraș ului ș tei
Privind aprobarea punerii în valoare (exploatarea) unei cantităţi de 3711 m3 masă lemnoasă
din pădurea comunală Ştei, pădure aflată în administrarea Consiliului Local al oraşului Ştei
Privind aprobarea efectuării demersurilor pentru iniș ierea unui Proiect de Hotărâre de
Guvern privind aprobarea transferului cu titlu gratuit al imobilului „BAZĂ SPORTIVĂ”( compus
din teren în suprafaţă de 17.607 mp + dotări aferente + construcţie administrativă (P+1) +
Tribună – construcţie uşoară cu structuri metalice), situat în oraşul Ştei, pe str. Crinului, nr. 2,
înscrisă în CF nr. 50033 Ştei, din proprietatea Companiei Naţionale a Uraniului SA, în domeniul
public al oraș ului ș tei ș i în administrarea Consiliului Local al oraș ului ș tei, după
obș inerea aprobării Adunării Generale a Acș ionarilor CNU SA
Privind aprobarea efectuării demersurilor pentru iniș ierea unui Proiect de Hotărâre de
Guvern privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a unei părș i din obiectivul „Cale ferată
industrială”, în lungime de 1.406 m, respectiv, lungimea liniei de cale ferată industrială
solicitată fiind de 1250 m, ocupând o suprafaș ă de 7.220 mp, înscris în CF nr. 3597 ș tei ș i
850 Petrileni, situată în intravilanul oraș ului ș tei, jud. Bihor, din proprietatea Companiei
Naţionale a Uraniului SA, în domeniul public al oraș ului ș tei ș i în administrarea Consiliului
Local al oraș ului ș tei, după obș inerea aprobării Adunării Generale a Acș ionarilor CNU SA
Privind aprobarea organizării „Sărbătorii zilelor oraşului Ştei - 2018”, în perioada 20 august
– 26 august 2018
Privind aprobarea unui acord de principiu în vederea racordării reș elei de canalizare
menajeră a comunei Cîmpani, judeș ul Bihor, la reș eaua de canalizare menajeră ș i la
Staș ia de Epurare a oraș ului ș tei
Privind aprobarea unui acord de principiu în vederea racordării reș elei de canalizare
menajeră a comunei Lunca, judeș ul Bihor, la reș eaua de canalizare menajeră ș i la Staș ia
de Epurare a oraș ului ș tei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi reprezentanș i care să
facă parte din Consiliul de Administraţie al ș colii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, ș tei – Jude
Alexandru ș i Matei Cristina
Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2017,
(contul de execuţie venituri şi contul de execuţie cheltuieli), conform situaș iei financiare la
31.12.2017, depusă la Direcș ia Finanș elor Publice Oradea

În derulare

În derulare

În derulare
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Realizat
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28.06.2018

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna iunie
2018 în persoana d-luii STANISTE OVIDIU
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 21 iunie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea modificării ș i completării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
ORAș ULUI ș TEI, JUDEș UL BIHOR, PENTRU PERIOADA 2014 -2020
Privind aprobarea modificării ș i completării PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ a
oraș ului ș tei, judeș ul Bihor
Privind aprobarea modificării ș i completării HCL nr. 58/27.04.2018 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
Indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului
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 participării la licitaș ia de proiecte pe axa prioritară 10.1.A, Programul
Operaș ional Regional(POR) 2014-2020 , cu proiectul „Reabilitare ș i conversie clădire
existentă în grădiniș ă”
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2018 cu suma de 214 mii
lei, atât la partea de venituri cât ș i la partea de cheltuieli, bugetul local al oraș ului ș tei,
rectificat, va fi de 12.233,06 mii lei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 28 iunie 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 11.05.2018 ș i 31.05.2018
Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Miara Horia

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

În derulare

În derulare
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28.06.2018
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28.06.2018
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28.06.2018
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28.06.2018
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28.06.2018
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28.06.2018
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06.07.2018
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06.07.2018

Mugurel, consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei, ca urmare a demisiei acestuia şi
declararea ca vacant a locului de consilier local al d-lui Miara Horia Mugurel
Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei al d-lui PIRTEA
DOREL, membru supleant pe lista de candidaţi a PSD la alegerile locale din iunie 2016
Privind aprobarea Documentaș iei tehnice faza Documentaș ia de avizare a lucrărilor de
intervenș ie (DALI) a proiectului „REABILITARE SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN
GRADINITA”, precum ș i aprobarea Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în cadrul
Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului
Privind aprobarea proiectului „REABILITARE SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN
GRADINITA” în vederea finanș ării acestuia în cadrul Programului Operaș ional Regional
2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr.
POR/10/2017/10/10.1a/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 demarării procedurii privind preluarea în comodat pe o perioadă de 1(un)
an a imobilului „BAZĂ SPORTIVĂ”( compus din teren în suprafaţă de 17.607 mp + dotări
aferente + construcţie administrativă (P+1) + Tribună – construcţie uşoară cu structuri
metalice), situat în oraşul Ştei, pe str. Crinului, nr. 2, înscrisă în CF nr. 50033 Ştei, din
proprietatea Companiei Naţionale a Uraniului
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 ș i aprobarea
ordinii de zi ș i a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.E.A. (Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna iulie
2018 în persoana d-lui VULCIU IOAN
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 06 iulie 2018, ora 08.30, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea actualizării HCL nr. 236/21.12.2017 Privind aprobarea proiectului

„REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE, SPAș II PIETONALE ș I PIAș ETE ÎN ORAș UL
ș TEI”, în vederea finanș ării acestuia în cadrul Programului Operaș ional Regional 2014-

Realizat
Realizat

În derulare

În derulare

În derulare

Realizat

Realizat

Realizat

95

06.07.2018

2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiș ii 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr.
POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, precum ș i aprobarea cheltuielilor legate de proiect ș i

În derulare

aprobarea noului Proiect „REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE, SPAș II PIETONALE
ș I PIAș ETE ÎN ORAș UL ș TEI”, în vederea finanș ării acestuia în cadrul Programului
Operaș ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiș ii 4e, Obiectiv
specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, precum ș i aprobarea
cheltuielilor legate de proiect
Privind aprobarea actualizării HCL nr. 235/21.12.2017 Privind aprobarea Studiului de
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06.07.2018
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06.07.2018
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19.07.2018

99

19.07.2018

100

19.07.2018

Fezabilitate al proiectului „REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE, SPAș II PIETONALE
ș I PIAș ETE ÎN ORAș UL ș TEI”, precum ș i aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici
prevăzuș i în cadrul Studiului de fezabilitate al proiectului „REALIZAREA DE PISTE PENTRU
BICICLETE, SPAș II PIETONALE ș I PIAș ETE ÎN ORAș UL ș TEI” ș i aprobarea noului
Studiu de Fezabilitate al proiectului „REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE, SPAș II
PIETONALE ș I PIAș ETE ÎN ORAș UL ș TEI”, precum ș i aprobarea Indicatorilor TehnicoEconomici prevăzuș i în cadrul Studiului de fezabilitate al proiectului „REALIZAREA DE PISTE
PENTRU BICICLETE, SPAș II PIETONALE ș I PIAș ETE ÎN ORAș UL ș TEI”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 544 mp, aferent pentru
„STAș IE DE EPURARE-MODUL NR.II – ZONĂ DE PROTECș IE”, 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 ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 19 iulie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind
aprobarea actualizării HCL nr. 95/06.07.2018 ș i aprobarea noului Proiect
„REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE, SPAș II PIETONALE ș I PIAș ETE ÎN ORAș UL
ș TEI”, în vederea finanș ării acestuia în cadrul Programului Operaș ional Regional 20142020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiș ii 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr.
POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, precum ș i aprobarea cheltuielilor legate de proiect
Privind aprobarea modificării ș i completării HCL nr. 8/25.01.2018 Privind aprobarea
încheierii unui Act Adiș ional la contractul de concesiune nr. 67/19.12.2005, încheiat iniș ial
între Primăria oraș ului ș tei, în calitate de concedent, ș i dl. Lucaciu Nicu Corneliu, în calitate
de concesionar asupra terenului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate a
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26.07.2018
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02.08.2018
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02.08.2018
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02.08.2018
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30.08.2018

construcș iei aflate pe acest teren, de către dl. Lucaciu Nicu Corneliu, către dl. Popa Aurel
Adrian ș i soș ia Popa Mariana Alina
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 26 iulie 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 21.06.2018 ș i 28.06.2018
Privind aprobarea dării în folosinș ă gratuită pe o perioadă de 5 ani a spaţiului situat în
incinta Pieș ei Agroalimentare ș tei, str. Andrei Mureș anu, nr. 4B, ș tei, jud. Bihor( sediul
actual al Direcș iei Sanitar Veterinare ș i Pentru Siguranș a Alimentelor Bihor), care va avea
ca destinaș ie birou necesar personalului sanitar veterinar care îș i desfăș oară activitatea pe
raza teritorială a UAT oraș ș tei, pentru Direcș ia Sanitară Veterinară ș i Pentru Siguranș a
Alimentelor Bihor
Privind aprobarea înfiinș ării serviciului de interes local public – Creș ă, aprobarea structurii
organizatorice ș i a Regulamentului de organizare ș i funcș ionare al acestuia (Anexa 1), ca
parte integrantă a Regulamentului de organizare ș i funcș ionare al aparatului de specialitate
al Primarului Oraș ului ș tei
Privind modificarea ș i completarea Comisiei de validare a Consiliului local ș tei, aprobată
prin HCL nr. 1/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna august
2018 în persoana d-lui Boroianu Ion
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 02 august 2018, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului „REALIZAREA DE PISTE PENTRU
BICICLETE, SPAș II PIETONALE ș I PIAș ETE ÎN ORAș UL ș TEI”, precum ș i aprobarea
Indicatorilor Tehnico-Economici prevăzuș i în cadrul Studiului de fezabilitate al proiectului
„REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE, SPAș II PIETONALE ș I PIAș ETE ÎN ORAș UL
ș TEI”
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 30 august 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
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30.08.2018
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oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor verbale ale ș edinș elor Consiliului Local al oraș ului ș tei din
data de 06.07.2018, 19.07.2018 ș i 26.07.2018
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaș ă de 607 mp ș i trecerea
acestei suprafeș e pentru “SPAș IU VERDE ș I PLATFORMĂ BETONATĂ AFERENTE STRĂZII
CUZA VODĂ DIN ORAș UL ș TEI”, 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 formării unui număr cadastral nou în suprafaș ă de 520 mp ș i trecerea
acestei suprafeș e pentru “SPAș IU VERDE ș I PLATFORMĂ BETONATĂ AFERENTE STRĂZII
BISERICII DIN ORAș UL ș TEI”, 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 trecerii construcș iei C1-“CLĂDIREA NR. 19/A-CORP A” înscrisă în CF 50196
ș tei, nr. cadastral 50196, edificiu cu regim de înălș ime P, construită în anul 2000 din
cărămidă arsă, situate în oraș ul ș tei, str. Independenș ei, nr. 19/A” din domeniul public al
oraș ului ș tei în domeniul privat al oraș ului ș tei
Privind aprobarea aderării la Asociaș ia rutei Cultural Europene ATRIUM – Arhitectura
regimurilor totalitare în memoria urbană a Europei, precum ș i aprobarea aderării la Statutul
ATRIUM-ului
Privind aprobarea numărului total de posture bugetate, funcș ii de conducere ș i posture de
execuș ie, a Organigramei, a Statului de funcș ii ș i a Regulamentului de Oraganizare ș i
Funcș ionare pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului oraș ului ș tei
Privind aprobarea salariilor de bază pentru funcș ionarii publici ș i personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primăriei oraș ului ș tei ș i a aparatului permanent de
lucru al Consiliului local al oraș ului ș tei, începând cu data de 01.09.2018
Privind stabilirea costului mediu lunar de întreș inere pentru anul ș colar 2018-2019, pentru
copii înscriș i la Creș a de Copii ș tei
Privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ÎNTREș INERE ș I MENș INERE A SPAș IILOR
VERZI DIN ORAș UL ș TEI
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului local al oraș ului ș tei în AGA SC Solceta SA
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123

10.09.2018
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20.09.2018

125

20.09.2018
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– ș tei, să susș ină: aprobarea ordinii de zi ș i a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA
(Adunarea Generală Ordinară a Acș ionarilor) SC SOLCETA SA ș tei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
septembrie 2018 în persoana d-nei Afrusinei-Ban Adela-Maria
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinara a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 10 septembrie 2018, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ştei
Privind aprobarea amplasării unui ansamblu comemorativ (piatră ornamentală cu placă
comemorativă, troiș ă ș i catarg cu drapele), cu ocazia centenarului Unirii din 1 decembrie
1918, ansamblu comemorativ care se va amplasa în faș a sediului Primăriei oraș ului ș tei pe
nr. cadastral 50524 ș tei, precum ș i aprobarea textului înscris pe piatra ornamentală cu
placă comemorativă din ansamblul comemorativ
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta
S.A. - Ştei, să susţină nominalizarea ș i confirmarea de către AGA SC SOLCETA SA ș tei, a
unui membru supleant în comisia de cenzori ai societăș ii, în locul rămas vacant prin demisia
d-lui Vesa Florin, devenit membru în consiliul de Administraș ie, în ș edinș a AGOA SOLCETA
SA ș tei din data de 11.09.2018
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinara a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 20 septembrie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ştei
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2018 cu suma de 419,08
mii lei, atât la partea de venituri cât ș i la partea de cheltuieli, bugetul local al oraș ului
ș tei, rectificat, va fi de 12.393,26 mii lei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 27 septembrie 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 02.08.2018 ș i 30.08.2018
Privind aprobarea transmiterii fără plată, în favoarea Parohiei Române Unite cu Roma Greco
Catolică ș tei, a terenului în suprafaș ă de 700 mp/788 mp din numărul cadastral 50679,
înscris în CF 50679 ș tei, proprietatea oraș ului ș tei, domeniul privat
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15.10.2018

Privind aprobarea documentaș iei de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru
CONSTRUIRE SPAș II COMERCIALE, pe str. Andrei Mureș anu, din oraș ul ș tei, jud. Bihor,
proprietatea SC BTC CRYPTOTECH, dovedită prin CF 50872, în suprafaș ă totală de 5.081 mp
Privind aprobarea transformării funcș iei publice de execuș ie vacante de inspector, clasa I,
grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul
Compartimentului Protecș ie Civilă, Programe, Strategii ș i Managementul Proiectelor din
Primăria oraș ului ș tei
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi reprezentanș i care
să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Naș ional ”Avram Iancu”, ș tei (dl.
Staniste si dl. Pirtea)
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 (dl. Duse)
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”, ș tei (dl. Vulciu)
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 (dna. Afrusinei-Ban)
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi reprezentanș i care să
facă parte din Consiliul de Administraţie al ș colii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, ș tei (dl.
Magda si dl. Jude)
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 al ș colii
Gimnaziale „Miron Pompiliu”, ș tei (dl. Cuc)
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 (dl.
Boroianu)
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 (dl. Jude)
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

140

15.10.2018

141

15.10.2018

142

15.10.2018

143

15.10.2018

144

25.10.2018

145

25.10.2018

146

25.10.2018

octombrie 2018 în persoana d-nei Boloca Nicoleta
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 15 octombrie 2018, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea amplasării în subteran a conductei de alimentare cu gaze naturale care
aparţine de „Sistemul de distribuţie închis gaze naturale pentru alimentarea aparatelor
consumatoare de gaze naturale de pe platforma S.C. EUROPEAN FOOD S.A., loc. Ştei str.
Lucian Blaga, nr. 9, jud. Bihor şi alimentarea consumatorului casnic, care se află într-un raport
de muncă cu proprietarul sistemului de distribuţie, loc. Ştei str. Zorilor nr. 4”, subtraversare
prin incinta staţiei de epurare a oraşului Ştei, şi prin nr. top. 858/2 din CF 176 Ştei
Privind aprobarea înfiinș ării unui Punct de Informare ș i Promovare Turistică în oraș ul
ș tei, precum ș i aprobarea Regulamentului de funcș ionare al Punctului de Informare ș i
Promovare Turistică (Anexa 1)
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiș iei „Lucrări Prioritare de extindere
ș i reabilitare a reș elelor de alimentare cu apă ș i canalizare în localitatea ș tei, judeș ul
Bihor, PRIORITATEA I”, finanș at în cadrul „Programului naș ional de dezvoltare locală”, prin
subprogramul
„Regenerarea
urbană
a
municipiilor
ș i
oraș elor”,
Domeniul
realizare/extindere/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă ș i staș ii de tratare a
apei, pentru rest de executat în urma actualizării devizului pentru restul de executat, în
vederea semnării actului adiș ional de prelungire a perioadei de finanș are, act adiș ional ce
se va încheia între Consiliul Local ș tei ș i Ministerul Dezvoltării Regionale ș i Administraș iei
Publice, conform Documentaș iei anexate
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 25 octombrie 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 10.09.2018, 20.09.2018 ș i 27.09.2018
Privind aprobarea schimbării destinaș iei Căminului nr. 2 situat în incinta Colegiului Naș ional
„Avram Iancu”, ș tei, imobil aflat în domeniul public al oraș ului ș tei (conform HG nr.

970/2002, anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care aparș in domeniului public al oraș ului
ș tei, poziș ia nr. 79) ș i dat în administrare Colegiului Naș ional „Avram Iancu”, ș tei, în
Centru Balneo-Medical, pentru o perioadă de 20 de ani

Realizat

Realizat

În derulare

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

147

25.10.2018

148

01.11.2018

149

01.11.2018

150

01.11.2018

151

152

153

01.11.2018

01.11.2018

01.11.2018

Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat, compartimentul Zone Verzi din
cadrul Primăriei oraș ului ș tei, de la treapta profesională IV, la treapta profesională III,
pentru dl. PAș CA CRISTIAN
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
noiembrie 2018 în persoana d-lui Cioară Marius Dorel
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 1 noiembrie 2018, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea menș inerii reș elei ș colare adoptate prin HCL nr. 9/25.01.2018 Privind

aprobarea reș elei ș colare a unităș ilor de învăș ământ de stat ș i particular preuniversitar
care va funcș iona la nivelul oraș ului ș tei pentru anul ș colar 2018- 2019, aceasta urmând
a funcș iona la nivelul oraș ului ș tei pe parcursul anului ș colar 2018- 2019
Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Oraşul Ştei ș i Inspectoratul de
Poliș ie al Judeș ului Bihor – Poliș ia Oraşului Ştei, privind folosinș a în comun a sistemului
de supraveghere video aflat în proprietatea Oraşului Ştei, pe o durată de 2 (doi) ani, precum
ș i aprobarea conș inutului proiectului de protocol, conform Anexei
Privind aprobarea necesităș ii, oportunităș ii şi potenţialului economic al proiectului „Sprijin

pentru infiintarea si autosustenabilitatea a 27 de intreprinderi sociale, in Regiunea de
Dezvoltare Nord –Vest, Romania”, solicitat la finantare prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014 – 2020 (POCU), PROGRAMUL OPERAș IONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa
prioritară 4: Incluziunea socială ș i combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei ș i a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de
investiș ii 9v: Promovarea antreprenoriatului social ș i a integrării vocaș ionale în
întreprinderile sociale ș i economia socială ș i solidară pentru a facilita accesul la ocuparea
forș ei de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacităș ii întreprinderilor de
economie socială de a funcș iona într-o manieră auto-sustenabilă, GHIDUL SOLICITANTULUI
– CONDIș II SPECIFICE, Sprijin pentru înfiinș are de structuri de economie socială AP 4/PI
9.v/OS 4.16
Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.611.217 lei, în conformitate cu
prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018
pentru adoptarea
unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

În derulare

Realizat

154

01.11.2018

155

12.11.2018

156

12.11.2018

157

12.11.2018

Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 12 noiembrie 2018, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2018 cu suma de 227 mii
lei, atât la partea de venituri cât ș i la partea de cheltuieli, bugetul local al oraș ului ș tei,
rectificat, va fi de 12.620,26 mii lei
Privind aprobarea transformării funcș iei publice de execuș ie vacante de consilier, clasa I,
grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Compartimentului Achiziș ii publice
158

12.11.2018

159

12.11.2018

160

22.11.2018

161

22.11.2018

162

22.11.2018

Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 524.000 lei, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8 din 23 august 2018 pentru reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare
Privind abrogarea Hotărârii nr. 153 din data de 01 noiembrie 2018 privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de 1.611.217 lei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 22 noiembrie 2018, 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 suprafaţă de 3793 mp ( aflat pe nr.
top. 1433/3 = 16 mp/1928 mp, 1434/3 = 133 mp/1898 mp, 1435/3 = 144 mp/519 mp din CF
585 Ştei, nr. top. 1465 = 3091 mp/9409 mp din CF 3900 Ştei şi nr. top. 1492 = 409 mp/5208
mp din CF 3473 Ştei),aferent pentru „Strada 13 SEPTEMBRIE din oraşul Ştei – drum pietruit
spre Staţia Meteo 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 formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 558 mp ( aflat pe nr.
top. 78/4 = 331 mp/2570 mp - din CF 135 Ştei, 399/2 = 227 mp/1068 mp din CF 572 Ştei ),
aferent pentru „Spaţiu verde şi trotuar între str. Miron Pompiliu şi str. George Enescu 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

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

163

22.11.2018

164

22.11.2018

165

22.11.2018

166

22.11.2018

Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 1738 mp ( aflat pe nr.
top. 374/3 = 274 mp/976 mp, 375/3 = 389 mp/983 mp, 376/6 = 59 mp/1016 mp din CF
3387 Ştei, 377/4 = 39 mp, 378/14 = 85 mp//223 mp, 379/11 = 65 mp/391 mp, 380/7 = 76
mp/150 mp, 381/6 = 45 mp/45 mp, 383 = 61 mp/61 mp, 384/4 = 51 mp/874 mp, 385/4 =
55 mp/156 mp, 386/3 = 45 mp/156 mp, 387/6 = 91 mp/1539 mp din CF 572 Ştei, 391/1 =
203 mp/1661 mp din CF 17 Ştei, 392 = 100 mp/1697 mp din CF 572 Ştei şi nr. top. 393 =
100 mp/637 mp din CF 146 Ştei), aferent pentru „Spaţiu verde şi trotuar între str. George
Enescu şi str. Cuza Vodă 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 formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 1664 mp ( aflat pe nr.
top. 294/4 = 347 mp/1348 mp, 295/7 = 284 mp/394 mp, 364/36 = 206 mp/206 mp, 364/13b = 365 mp/1209 mp, 365/26 = 81 mp/509 mp, 366/16 = 191 mp/191 mp, 366/12 = 14
mp/464 mp, 367/3 = 79 mp/236 mp, 369/4 = 43 mp/666 mp din CF 572 Ştei şi 368/7 = 54
mp/570 mp din CF 332 Ştei), aferent pentru „Strada TRANDAFIRILOR 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 formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 6822 mp ( aflat pe nr.
top. 312/2 = 766 mp/1173 mp, 311/1 = 509 mp/754 mp, 309/6 = 39 mp/195 mp, 308/7 =
702 mp/2871 mp, 310/7 = 63 mp/2160 mp, 304/13 = 220 mp/2647 mp – CF 572 Ştei, 303/3
= 309 mp/714 mp – CF 576 Ştei , 302/16 = 364 mp/388 mp, 301/1 = 193 mp/398 mp din CF
572 Ştei, 300/3 = 215 mp/456 mp, 299/7 = 253/714 mp, 298/4 = 496 mp/1221 mp din CF
3212 Ştei, 295/4 = 557 mp/3497 mp, 294/4 = 638 mp/1343 mp, 360 = 163 mp/1188 mp,
364/13-b = 188 mp/1209 mp, 365/26 = 192 mp/509 mp, 366/12 = 298 mp/464 mp, 367/11
= 297 mp/489 mp din CF 572 Ştei şi 368/7 = 360 mp/570 mp din CF 332 Ştei), aferent
pentru „Strada INDEPENDENŢEI 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 înfiinţării unei noi coli de Carte Funciară pentru nr. top. 826 Ştei, (suportul
material a drumului vechi ce a făcut legătura dintre str. Miron Pompiliu şi pădurea oraşului
Ştei, paralel cu actuala str. Zorilor (pe partea dreaptă)), după cum urmează : - nr. top. 826 =
2992 mp – pe teritoriul cadastral al oraşului Ştei – având categoria de folosinţă “Drum de

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

167

22.11.2018

168

22.11.2018

169

22.11.2018

170

22.11.2018

exploatare agricolă şi fâneaţă în intravilanul oraşului Ştei” în conformitate cu adeverinţa
pentru certificarea suprafeţelor nr. 35619/RGI/28.03.2018 eliberată de către OCPI Bihor
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 3039 mp, (aflat pe nr.
top. 1507/4 = 3039 mp/240749 mp din CF 126 Ştei), aferent pentru „Strada 13 SEPTEMBRIE
din oraşul Ştei – drum pietruit spre depozitul de explozivi 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 formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 1026 mp ( aflat pe nr.
top. 312/2 = 84 mp/1173 mp, 311/1 = 245 mp/754 mp, 309/6 = 156 mp/195 mp, 308/7 =
230 mp/2871 mp – din CF 572 Ştei , 311/12 = 63 mp/1910 mp, 309/11 = 248/1910 mp din
CF 3212 Ştei ),aferent pentru „COLEGIUL TEHNIC UNIREA din oraşul Ştei, str. Independenţei
nr. 19 – zona magaziilor”, 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 formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 586 mp( aflat pe nr. top.
74 = 26 mp/184 mp din CF 700 Ştei, 75/8 = 141 mp/337 mp din CF 583 Ştei, 1434/3 = 8
mp/1898 mp, 1435/3 = 106 mp/519 mp din CF 585 Ştei şi nr. top. 1470/13 = 249 mp/540
mp din CF 507 Ştei), aferent pentru „Spaţiu verde şi trotuar între str. 13 Septembrie şi str.
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 revocării HCL nr. 154/01.11.2018 Privind aprobarea modificării

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei
171

29.11.2018

172

29.11.2018

173

29.11.2018

Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 29 noiembrie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor verbale al ș edinș elor Consiliului Local al oraș ului ș tei din
data de 15.10.2018 ș i 25.10.2018
Privind aprobarea documentaș iei de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru
CONSTRUIRE STAș IE ITP ș I ATELIER AUTO MECANIC, pe str. Aleea Miron Pompiliu, din
oraș ul ș tei, jud. Bihor, proprietatea MOș DOREL, dovedită prin CF 50860, în suprafaș ă
totală de 5.081 mp

Realizat
Realizat

Realizat

174

29.11.2018

175

29.11.2018

176

12.12.2018

177

12.12.2018

178

12.12.2018

179

12.12.2018

180

14.12.2018

181

14.12.2018

182

14.12.2018

Privind aprobarea documentaș iei de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru
SCHIMBARE DESTINAș IE DIN CENTRALĂ TERMICĂ ÎN SPAș IU COMERCIAL, în oraș ul
ș tei, strada Andrei Mureș anu, judeș ul Bihor, proprietar GROZA RAUL, proprietate dovedită
prin CF 50416 în suprafaș ă totală de 240 mp
Privind aprobarea documentaș iei de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru
EXTINDERE ș I AMENAJARE CORP ADMINISTRATIV ș I CENTRU DE CONSILIERE, în oraș ul
ș tei, strada Zorilor, nr. 26, judeș ul Bihor, proprietar Statul Român ș i Ministerul Sănătăș ii
ș i Familiei –SPITALUL DE PSIHIATRIE ș I MĂSURI DE SIGURANș Ă, ș tei, proprietate
dovedită prin CF 50028 în suprafaș ă totală de 58.877 mp
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
decembrie 2018 în persoana d-nei Coroiu Aurelia Manuela
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 12 decembrie 2018, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea întocmirii Proiectului de Amenajament Pastoral valabil pentru toate pajistile
permanente aflate pe teritoriul UAT ș TEI pe o perioadă de 10 ani, avand categoria de
folosinta pasune sau fâneata
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2018 cu suma de 264,07
mii lei, atât la partea de venituri cât ș i la partea de cheltuieli, bugetul local al oraș ului
ș tei, rectificat, va fi de 12.884,33 mii lei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 14 decembrie 2018, ora 09.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2018 cu suma de 434 mii
lei, atât la partea de venituri cât ș i la partea de cheltuieli, bugetul local al oraș ului ș tei,
rectificat, va fi de 13.318,33 mii lei
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

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

În derulare

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

183

14.12.2018

184

14.12.2018

185

14.12.2018

186

20.12.2018

187

20.12.2018

188

20.12.2018

189

20.12.2018

190

20.12.2018

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 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 Indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi
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 ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 20 decembrie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor verbale al ș edinș elor Consiliului Local al oraș ului ș tei din
data de 01.11.2018, 12.11.2018, 22.11.2018 ș i 29.11.2018
Privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare imobiliară pentru imobilele cu numerele
cadastrale 50944 şi 50945 înscrise în CF 50944 şi 50945 Ştei, terenuri intravilane incluse în
Parcul industrial al oraşului Ştei şi aflate în domeniul privat al oraşului Ştei, în scopul
concesionării acestora prin licitaţie publică
Privind aprobarea transformării funcș iei publice de inspector, clasa I, grad profesional
asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal, pentru doamna ORAș ALEXANDRA,
inspector în cadrul Compartimentului Protecș ie Civilă, Programe Strategii şi Managementul
Proiectelor din Primăria oraș ului ș tei
Privind aprobarea transformării funcș iei publice de inspector, clasa I, grad profesional
asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal, pentru domnul STAN DANIEL

În derulare

Realizat

În derulare

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

191

20.12.2018

192

20.12.2018

193

20.12.2018

194

20.12.2018

195

20.12.2018

196

20.12.2018

197

20.12.2018

MĂDĂLIN, inspector în cadrul Compartimentului Achiziș ii Publice din Primăria oraș ului ș tei
Privind aprobarea transformării funcș iei contractuale de execuș ie vacante de asistent
medical principal, în asistent medical, din cadrul Compartimentului Cabinete Medicale
ș colare, Asistenș ă Comunitară ș i Creș ă
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament cu o cameră) din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureș anu, nr. 2B, bl. Z4, ap. 2, oraşul Ştei, jud. Bihor, dnei PINTILIE MĂDĂLINA ELIZABETA
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureș anu, nr. 2A, bl. Z2, ap. 2, parter, oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-nei VULCIU IOANA ANCUș A
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureș anu, nr. 4A, bl. Z1, ap. 11, oraşul Ştei, jud. Bihor,
d-lui TOMESCU NICOLAE SILVIU
Privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice la nivelul oraşului Ştei, pentru anul
2019
Privind aprobarea însuș irii Proiectului de Amenajament Pastoral valabil pentru toate pajistile
permanente aflate pe teritoriul UAT ș TEI, avand categoria de folosinta pasune sau fâneata
Privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii servicului de salubrizare , începând
cu 01 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(1),g ș i h din Legea
nr.211/2011 privind regimul deș eurilor

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