coNsrLIUL LOCAL AL

$TEt

ORASUTUT
,

HotAnAnEANr.

tg6

Din 31 octombrie 2O19

Privind aprobarea procesului verbal

al

qedinfei

extraordinare a Consiliului Local al oragului $tei din data

de

24.1O.2019.

Vdzend prevederile art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57 I 2OL9
privind Codul Administrativ, care prevede obligativitatea aprobdrii
procesului-verbal prin hotdrAre,

in temeiul art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57 / 2OI9 privind

Codul Administrativ.

Cottsiliul local al orasului gtpi.

norAnAsrp:
Art.l -

Se aprobd procesul verbal at gedinlei extraordinare
Consiliului Local aI oragului gtei din data de 24.1O.2OL9.
Art.2 - Prezertta hotdrdre se comunicd. cu :

-

PRE

Institufia Prefectului judeful Bihor;
Primarul oraqului $tei;

Un exemplar la dosarul cu hoterari.

DE $EDINTA
IOAN
rI

CONTRASEMNEAZA
GENERAL AL ORA$ULUI
.PALE VOICHITA MARIANA
o

Hotir€reaafostafost

prez*.nfi dln totalul de 15 consilierif.

*..
fir',r

de

voturi "l

ROMANIA
JUD UL BIHOR

Proces verbal
24.10.2019 in sala de gedin{e a Consiliului Local al oraqului $tei, cu
inare a Consiliului Ircal al oragului $tei. $dinla a fost convocatl de
oeaziagedintei
c5tre Primanrl oras,ului $tei pofrivit DispoziSei nr.294din data de l8 octombrie2019.

tncheiat

az

ex

locali (dl. hde Alexandru Jan, dL Vulciu Ioot
dru. Afiisinei-BanAdeh-Maria, dl. CucAdian Manuel , dl. Staniste
Ovidiu, dna. Coroiu Aurelia Manuela, dl. Mortan loan, dl. Cioard Marfus Dorel, dl. Harn

Ia

gedinfE sunt prezenli 13 consilieri

Mihai, dl. Boroianu lon, dl. Duqe Cdlin loan, dl. Pirtea Dorel gi dna. Matei Cristina Moniea)
din totalul de 15 potrivit legii, precum gi consilienrl jruidic al Consiliului local jrs. Orag Ionut
care lntocmegte procesul-v al al gdinfei 9i inregisteazl audio gedinfa.
otivat de ta lucririle gedinlei dna. Boloca Nicoleta $ dl. Magda Sorin
Absenteazi

n

-

Crprian.
Particlpd la qdinp din partea conducerii Primiriei oraqului $tei urmdtorii:
- Viceprimar - ec. Cioard Marius Dorel;
etar - jrs. Dale Voichita Mariana.
Rapoartelor de specialitate participE la lucrlrile gedinfei urmdtorii:
Pentru
B6lan Cristina din cadrul Compartimenhrlui Resurse Umane 9i dl. fota Daniel din cadnrl

S
s

Compartimentului Contabil.
la ora 13:00.
$edinfa a

inc

1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinla extraordinard
a Consiliului Local al ora;ului $tei din data de 24 octombrie 2019, ora 13.00, care va avea
loc tn sala de ;edint;d a Consiliului local al oragului $tei.

2. Proiect de

hotdrdre

Priind

Aprobarea procesului

verbal al

gedinSei

Consiliuluilocal al oragului $tet din dnta de 02.10.2019
nlarea unei sttuctui de prtmire turisticd an
3. Proiect de
al Internatului din cadrul Colegiului Naliowl
funcliune de cuare in
,,Awam lanc1t".
4. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea contului anual de execulie al bugetului
local al ora;ului $tei pe anul 2018, ( contul de exeatpie venituri ;i contul de execulie

-ls

chelnieli), conform sltualieifnanciare la 31.12.20.8, depwd la Direclia Finanlelor Publice
Oradea

5, Proiect de hotdrdre Pivind qnularea unor obligalii accesorii datorate ktgetului
local al orasului $tei.
6. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea organigranei, a statului de funcfii Si a
numdrului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului oragului $tei,
modificate conform OUG 57/2019, priind Codul administrativ
7. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea punerii la dispozifie a terenurilor din
inventantl domeniului public si privat al oragului $te( CF-51036 domeniul privat al orasului
privat al orasului $tei),
Ftei, CF-s1628 domeniul privat al orafului $tei, CF-s1602 domeniul
Wnerea la dispoziyie a terenurilor din CF-51630, proprietate Cuc Valentin an drept de
supeficie pentnt orasul $tei, punerea Ia dispozilie a teremtrilor propietatea ASOCIA\IEI
URBARULE $TEM, ca acord notarial de trecere pentnt releaua de gaz pe terenurile
ASOCATIEI URBARALE $TEru, punerea la dispozifie a terenurilor propietatea doamnei
Bota Alacandra Georgiana (dovedit cuCF-50536) cu acord notarial de trecere pentnr
releaua de gaz gi punerea la dispozilie a terenurilor propietatea comunei Lunca, cu acord de
trecere penttu releaua de gaz, conform HCL nr. 57/din 05 imie 2019, terenuri care vor fi
oanpate definittv pentnt realizarea sistemului de distrifulie a guelor nafiirale in orasul $tei,
judelul Bihor, cdtre concesiorwrul relelei de distrifutie a gazelor rwturale din orasul $tei.
8. Proiect de hotdrdre Prtvind aprobarea doanmentaliei pentnt destdryurarea
publicd penffit concesionarea serviciului de utilitate pblicd de
procedurii
-distibufie de licitafie
a gazelor naturale in oraqul $tet, iude\ul Bihor, respectiv: aprobarea caietului de
sarcini al concesiunii senticiului de utilitqte publicd de distribu,tie a gazelor rwturale,
aprobarea Contractului -cadnt al concesiunii serviciului de utilitate ptblicd de distribuyie a
[azelor ruturale, precum Si aprobarea doamentaliei de atrikire ct concesiunii sewiciului
de utilinte publicd de distribulie a guelor naturale.

dl. Vulciu: in calitate de pregedinte de qedinli, constatd faptul cd, toate cele 3 comisii de
.pe"iatitate ale Consiliului local al oragului $tei au aitzzt favorabil acest punct 9i nu sunt
inregistrate luiri de cuvdnt, drept urrrare supune la vot aprobarea ordinii de zi, aceasta fiind
votati de cEfre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acestpund afostwtd fu cfue consilicriilocalitn unonimitote devoturt

Toate cele

3

conrisii de specialitate

au avrzat favorabil preze,lrtul PH fard

amendamente.

g[1g!g]g: in calitate de pregedinte de gedint6 constati faptul c6, nu srmt inregistrate ludri de
cgv&tt la acest punct de pe ordinea de zi gi il supune la vot, aoeasta fiind votat de cdtre
consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotdrfire afost aptobU dc cdtre consilierii local|

e6'

Toate cele

3

comisii de specialitate au aizat favorabil prezentul PH fire

amendamente.

dl. Mortan: inteabl dacd cele 100 de locuri de cazare se regesesc in inointa Colegiului
Nafional "Avram Iancu" $tei.
dl. Viceprimar: rispunzdnd d-lui Mortan, spune c5" cele 100 de locuri sunt repartizateparaza
ora$ului $tei, repectv la Hotelul Lipscani, Colegiului Nalional'Awam Iancu" $tei, Pensiunea
Premier. La Colegiului Nafional "Awam Iancu" $tei sunt amenajate un numdr de 8 camere
cu cdte 4 paturi fiecare.
dt. Ham: intreabd dacd se poate pune in funcfiune gi Hotelul Bihorul, administrat momentan
de cdtre S.C. Solcda S.A. $tei?
dl. Viceprimar: apr*iazf intervenfia d-lui Harn ca fiind foarte pertinentd gi spune c6, va car€
print-o adresd scrisd" un punct de vede,re de la conducerea S.C. Solceta S.A. $tei in cel mai
scurt timp.
dl. Vulciu: in calitate de pregedinte de gedintd constatd faptul cd, nu mai sunt imegishate luiri
de cuv6nt la acest punct de pe ordinez de zi, drept urmare il considerd ldmurit gi il supune la
vot, aceasta fiind votat de oitre consilierii locali prezenfi favorabil in unanimitate
Acest proiect de hotdrdre a fost aprobet de cdtre consilierii locali

Toate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezenful PH frra

anendameirte.

dl. Vulciu: in calitate de pregedinte de gedintE constatd faptul cd, nu sunt inregistrate ludri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi, drept unnare supune la vot, aceasta fiind votat de
citre consilierii locali prezenlt, favorabil in unanimitate
Acestproiea de hotirilre afost aprobat de cftre consiliefii locali

Toate cele

3 comisii de specialitate au avizat favorabil preze,lrtul

PH

nird

amendamente.

dl. Vulciu: in calitate de preqedinte de gedinfl constatl faptul c5" nu sunt tnregistrate luiri de
cuvant la acest punct de pe ordinea de zi gi il consider[ l[murit, drept urmare il supune la vot,
aceasta fiind votat de c[te consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proied dc hotdrfrre afost aprcbat de cfurc consilietii locali

Toate cele

3

comisii de spwialitate au avizat favorabil prezeirtul PH fere

amendamente.

dl. Vulciu: in calitate de preqedinte de qedinfi constat[ faptul ci, nu sunt inregistrate lu[ri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de n gi il consideri ldmurit, drept urmare il supune la vot,
aceasta fiind votat de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acestproiect de hotirdre afost aprobat de cilre consilicrii locali

.\.

lgnctu,l 7: Proiect de hotlr6re Privind aprobarear punerii la ditrpozilie a
terenurilor din inventarul domeniului public si privat al oragului $te( CF-51036
domeniul privat al oraguluii $tei, CF-51628 doneniul privat nl oragului $tei' CF 51602
domeniul privat al oraqului $tei), punerea la dispozifie a ierenurilor din CF'-51630,

proprietate Cuc Valentin cu drept de superficie pentru oragul $tei, punerea la dispozific
a terenurilor proprietatea ASOCIATIEI URBARIALE $TEIU, cu acord n,otarial de
trecere pentru refeaua de gaz pe terenurile ASOCIATIIilII URBAIUALII $'[EIU,
plnerea la dispozifie a terenurilor propietatea flesmnei Bruta Alcxandra Georgiana
(dovedit r:uCF-50536) cu acord notarial de trecere pentru relli,eaua de g.lz Ei p,unerea la
dispozilie a terenurilor propietatea comunei Lunca, cu acord de trecere pentru refeaua
de-gaz, conform IICL nr. 157/din 05 iunie 2019, terenuri canre vor fi ocupate definitiv
pentru rr:alizarea sistemuhui de distribu[ie a garzelor natur:,ile in oraqul $tei, jurdeful
Bihor, citre concesionarul refelei de distribufie a gazelor naturale din oragul $tei
Tc,ate cele

3

comisii de specialitate au avizat farorabil prezentul PH

fare

arnendamr;nte.

dl. Vulciu: in oalitate de preqedinte de gedinld constatd faptul c6, nu sunt inregistlarte ludn de
cuvAnt la acest punr;t de pe or:dinea de zi qi il consideri ldmurit, drept urmare il supune la vot,
aceasta fiind vrttat dle cdtre consilierii locali favorabil in unanimitaite.
Ac:est p'roiec:l de hotdirftre a fost aprobat de cdffe consilie'rii localL

8:

Proiect de hotir6re Privind aprobar,ea docum,entaliei penlru
desfigurarrea procedurii de licitafie publici pentru concesiona,rea serviciului dle utilitate
pubficii rle distribuge a Tyazelor naturale in oragul $tei, judeful Bihor, respectiv:
aprobarea caietului de sarcini al concesiunii serviciului de utiHllate publicd de

Plrnctul

distribufie a gazelor naturalle, aprobarea Contractului -cadrur al concesiunii slerviciului
de utilitate publici de distribufie a gazelor naturale, precum 9i nprobarea
documenta$ei de atribuire a concesiunii serviciului de utilit:ute publici de distritru$e a
gazelor nafural

T6ate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul

Plt

fdrir

amendamente.

dl. Vulciu: in oalitate de pre;redinte de qedinla constatd faptul cI, nu sunt inregistri'rtc lr.rari de
cuvdnt la acesl punct de pe ordinea de zi ;i il considerd ldmurit, d:rept unnare il suprune la vot,
aceasta fiind votat cle cdtre consilierii locali favorabil in unanimiti,rte.
Acest proiect de hofirilre a fost aprobat de cdtre consilittrii localL
Nemaifii:nd altc puncte pe ordinea de zi Eedinla se incheie la ora l.:l:15, drept
pentru care a fost irrcheiat prezentul proces-verbal, care este formiat din 5 (cirrci) pagini

BORDEROU CU HOTANANILE ADIOPTATE

- Frivind aprobarca orciinii de zi pentru ;edinla
orasului
al
extraordinard il Consiliului l,ocal
$tei din data de 24 octornbrie2Ol9, ora 13:00,
care a avut loc in serla de Sed{ntS a Consiliului local al oragului St':i
H.C.L" nr. 128124.L0.2019 - Privind aprobarea priocesului-vr;rbal al qedin{ei
extraordirrare rje indatd a consiliului local al oraEului $tei din datzr de 02)02419
H,C.L,

nr.

127124,10.2019

H.C.L. nr.129124.10.2019 - Privind infiinlarea unei sfructuri de primire turistici cu
fuircfiune de eazarc in oraqul $tei, la etajul 3 al krtemaOlui din cadnrl Colegiului Na$onal
,y{rnam Ianou"

H.C.L. nr. L301M.10.2019 - Privind aprobarea contului anual de execulie al
bugetului local al oragului $tei pe anul 2018, ( contul de execu$e venitrni gi contul de
execulie cheltuieli), confomr situatiei financiare 1a31.12.2018, depusd la Direcfia Finantelor
Publice Oradea
H.C.L. nr. 131t24.10.2019 Privind anularea unor obligalii accesorii datorate

-

bugetului local al oragului $tei
H.C.L ,nr.132t24.10.20f9 - Privind aprobarea organigramei, a statului de fuircfii 9i a
numdrului de personal pentu Apmatul de specialitate al Primarului oragului $tei, modificate
conform OUG 57/2019, privind Codul administrativ
H.C.L. nr.13314.10.2019 - Privind aprobarea punerii la dispozilie a terenurilor din
inventanrl domeniului public si privat al oragului $tei( CF-51036 domerriul privat al oraqului
domeniul privat al oraqului $tei),
$tei, CF-51628 domeniul privat al oragului $tei, CF-51602
proprietate
Cuc Valentin cu drept de
la dispozifie a tere,nurilor din CF-51630,
zuperficie pentu oraqul $tei, punerea la dispozifie a terenurilor proprietatea ASOCIATIEI
URBARIAIJ $TEIU, cu acord notarial de fecere pentru refeaua de gaz pe tereiluile
ASOCIATIEI Unneruefn $TEru, pun€rea la diqpozifie a terenurilor propidatea doamnei
Bota Alexandra Georgiana (dovedit cuCF-50536) cu acord notarial de trecere pentru r$eaua
de gaz gi punerea la dispozilie a terenurilor propietatea comunei Lunca, cu acord de trecere
pentu refeaua de gaz, conform HCL nr. 57ldin 05 iunie 2019, terenuri care vor fi ocupate
definitiv pentu realizarea sistemului de distribulie a gazelor nattrale in oraqul $tei, judeful
Bihor, cifie concesionarul refelei de distibutie a gazelor naturale din oragul $tei
H.C.L. nr. 1341A.10.2019 - Privind aprobarea documentaliei pentru desfdqurarea
procedurii de licitalie publicd pentru concesionarea serviciului de utilitate publicd de
OistriUng" a gazelor naturale in oragul $tei, judetul Bihor, respectiv: aprobmea caietului de
sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publicd de distribufie a gazelor naturale,
aprobarea Contactului -cadru al concesiunii senriciului de utilitate publicd de distribu$e a
de
[azelor naturale, precum gi aprobarea documeirtafiei de atribuire a concesiunii serviciului
gazelor
naturale
a
utilitate publicd de distibufie

i*o*

PRESEDINTE DE

$EDINTAI ,, I
t''
::

:

SECRETART,L GEI{ERAL

'.

AL ORA$uLrn $TEI

,:
i

jrs. Dale

Voichila

na

'l

=i=

