TABEL CU HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
DIN ANUL 2020 (H.C.L. nr. 1/17.01.2020 - H.C.L. nr. 206/15.10.2020)
Nr.
HCL
1

Data
adoptării
H.C.L.-ului
17.01.2020

2

17.01.2020
17.01.2020

3
4

17.01.2020

5

17.01.2020

Obiectul H.C.L.-ului
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
ianuarie 2020 în persoana d-lui BOROIANU ION
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 17 ianuarie 2020, ora 08.00, care va avea loc în sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 27 decembrie 2019
Privind aprobarea aderării Oraşului Ştei la Asociaţia ClusTherm Transylvania precum şi
aprobarea desemnării ca persoană împuternicită în relașia cu Asociaţia ClusTherm
Transylvania, din partea Primăriei Oraşului Ştei, pe dl. Balaj Gheorghe Iulian – Primarul
oraşului Ştei
Privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Oraşul Ştei, cu sediul în localitatea Ştei, str.
Andrei Mureşanu, nr.4B, jud.Bihor, cod fiscal 4539114, reprezentat legal prin ing. Balaj
Gheorghe Iulian, având funcţia de Primar al oraşului Ştei, în calitate de partener, pe de o
parte şi Comuna Rieni, cu sediul în localitatea Rieni, nr.151, jud.Bihor, cod fiscal 4935194,
reprezentat prin prof. Bota Gheorghe, având funcţia de Primar al comunei Rieni, în calitate de
beneficiar şi Şcoala Gimnazială nr.1 Rieni, cu sediul în localitatea Rieni, nr.152 A, cod fiscal
20434666, reprezentată prin prof. Florincuţa Florina, având funcţia de director, în calitate de
beneficiar, pe de altă parte privind împrumutarea microbuzului de transport şcolar al oraşului
Ştei şi şoferului acestuia cu titlu gratuit, pe perioadă de 30 de zile, începând cu data de
20.01.2020, Şcoala gimnazială nr.1 Rieni obligându-se să achite contravaloarea motorinei
necesare pentru folosirea microbuzului

Stadiu de
punere în
aplicare
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

În derulare

6

30.01.2020

7

30.01.2020

8

30.01.2020

9

30.01.2020

10

30.01.2020

11

30.01.2020

12

03.02.2020

13

03.02.2020

14

03.02.2020

15

03.02.2020

Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 30 ianuarie 2020, ora 13:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
orașului ștei din data de 17.01.2020
Privind aprobarea planului de acșiuni și 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 2020
Privind aprobarea modificării Statului de Funcșii, prin vacantarea funcșiei publice de
conducere, de șef Serviciul Economic și a funcșiei contractuale de execușie, de muncitor
necalificat, treapta I, în cadrul Compartimentului Zone Verzi, din Aparatul de specialitate al
Primarului orașului ștei
Privind propunerea calificativului la evaluarea performanșelor profesionale individuale ale
secretarului general al orașului ștei pentru anul 2019
Privind aprobarea întocmirii Registrului Agricol al orașului ștei, pentru perioada 2020-2024,
în format electronic
Privind alegera președintelui de ședinșă pentru luna februarie 2020 în persoana d-lui
Cioară Marius Dorel
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 3 februarie 2020, ora 15:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei ordinare a Consiliului local al orașului ștei
din data de 30.01.2020
Privind MODIFICAREA HCL 60 / 2018 DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICE FAZA DALI
ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPROIECT REABILITARE șI MODERNIZARE
INFRASTRUCTURII EDUCAșIONALE PENTRU ÎNVĂșĂMÂNTUL GIMNAZIAL LA șCOALA
GIMNAZIALĂ MIRON POMPILIU șTEI:OBIECTIV: șCOALA GIMNAZIALĂ MIRON POMPILIU,
OBIECTIV: TEREN DE SPORT DE MICI DIMENSIUNI, Axa prioritară 13, Prioritatea de
Investișii 9b, Obiectiv specific 13.1Apel de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

Realizat
Realizat

În derulare

Realizat

Realizat
În derulare
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

16

03.02.2020

03.02.2020
17

18

03.02.2020

19

07.02.2020

20

07.02.2020

21

07.02.2020

22

07.02.2020

23

07.02.2020

Privind APROBAREA PROIECTULUI șI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PROIECT
REABILITARE
șI
MODERNIZARE
INFRASTRUCTURII
EDUCAșIONALE
PENTRU
ÎNVĂșĂMÂNTUL GIMNAZIAL LA șCOALA GIMNAZIALĂ MIRON POMPILIU șTEI: OBIECTIV:
șCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON POMPILIU”, OBIECTIV: TEREN DE SPORT DE MICI
DIMENSIUNI, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investișii 9b,Obiectiv specific 13.1, Apel de
proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Privind PENTRU MODIFICAREA HCL 182 / 14.12.2018 DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI
TEHNICE FAZA SF ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PROIECT ZONĂ DE
RECREERE
(CENTRU
MULTIFUNCșIONAL
RECREATIV)
OBIECTIV
A:
CENTRU
MULTIFUNCșIONAL RECREATIVOBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI, Axa
prioritară 13 Prioritatea de Investișii 9b, Obiectiv specific 13.1, Apel de proiecte nr
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Privind aprobarea PROIECTULUI șI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ZONĂ DE
RECREERE
(CENTRU
MULTIFUNCșIONAL
RECREATIV)
OBIECTIV
A:
CENTRU
MULTIFUNCșIONAL RECREATIV OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI ,Axa
prioritară 13, Prioritatea de Investișii 9b,Obiectiv specific 13.1,Apel de proiecte nr
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 07 februarie 2020, ora 10.00, care va avea loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind Aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
orașului ștei din data de 03 februarie 2020
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITARE ŞI
MODERNIZARE GRĂDINIŢĂ ŞTEI” în Oraşul Ştei
Privind aprobarea valorii contribușiei pentru economia circulară pentru deșeurile municipale,
deșeurile din construcșii și desfiinșări, destinate a fi eliminate prin depozitare
Privind aprobarea modificării amplasamentului panoului publicitar de promovare a destinaţiei /
destinaţiilor turistice, având dimensiuni de 6 m ( L ) x 3 m ( H ) de pe terenul identificat cu
CF 50559, nr.cadastral 50559( conform HCL nr.153/2019 ) pe terenul identificat cu CF 142

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat
În derulare
Realizat

Realizat

24

07.02.2020

25

07.02.2020

26

14.02.2020

27

14.02.2020

28

14.02.2020

29

14.02.2020

30

20.02.2020

31

20.02.2020

ŞTEI, nr.topo 844, ca urmare a deciziei Agenșiei de Management al Destinașiei Bihor (
nr.448 / 27.01.2020 ) în urma vizitei din data de 9.01.2020 şi aprobarea revocării HCL nr.153
/ 2019
Privind aprobarea MODIFICĂRii HCL 184 / 14.12.2018 DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI
TEHNICE FAZA DALI ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PROIECT REABILITARE șI
MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINșE SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINșE SOCIALE,
OBIECTIV: PARC șI ALEE DE ACCES, Axa prioritară 13,Prioritatea de Investișii 9b,Obiectiv
specific 13.1
Privind aprobarea PROIECTULUI șI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT: „REABILITARE
șI MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINșE SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINșE
SOCIALE, OBIECTIV: PARC șI ALEE DE ACCES”, Axa prioritară 13,Prioritatea de Investișii
9b,Obiectiv specific 13.1, Apel de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 14 februarie 2020, ora 09.00, care va avea loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind Aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 07 februarie 2020
Privind aprobarea PROIECTULUI șI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ZONĂ DE
RECREERE
(CENTRU
MULTIFUNCșIONAL
RECREATIV)
OBIECTIV
A:
CENTRU
MULTIFUNCșIONAL RECREATIV, OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI ,Axa
prioritară 13, Prioritatea de Investișii 9b,Obiectiv specific 13.1,Apel de proiecte nr
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Privind aprobarea PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTULUI PRIVIND:
„REABILITARE ŞI MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINŢE SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE
LOCUINŢE SOCIALE, OBIECTIV: PARC ŞI ALEE DE ACCES”
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 20 februarie 2020, ora 14.00, care va avea loc în sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare convocată de îndată a

În derulare

În derulare

Realizat
Realizat

În derulare

În derulare

Realizat
Realizat

32

20.02.2020

33

20.02.2020

34

27.02.2020

35

27.02.2020

36

27.02.2020

37

27.02.2020

38

27.02.2020

39

27.02.2020

40

27.02.2020

41

27.02.2020

42

27.02.2020

43

27.02.2020

Consiliului Local al orașului ștei din data de 14 februarie 2020
Privind aprobarea participării UAT orașul ștei la licitașia deschisă cu proiectul CENTRU
COMUNITAR INTER-GENERAșIONAL pe programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și
creșterea incluziunii romilor", Apel de proiecte nr. 4 „Dezvoltare Locala”
Privind aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2020
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 27 februarie 2020, ora 13.00, care va avea loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare Consiliului Local al orașului
ștei din data de 20 februarie 2020
Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare (PARUMF)
pentru gestionarea situașiilor de urgenșă din orașul ștei pentru anul 2020
Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) din localitatea Ştei pe
anul 2020
Privind aprobarea modificării Statului de funcșii pentru Aparatul de specialitate al Primarului
orașului ștei
Privind aprobarea Planului Anual de Acșiune în Domeniul Organizării, Administrării și
Acordării Serviciilor Sociale la nivelul orașului ștei, pentru anul 2020
Privind aprobarea REVIZUIRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE șI FUNCșIONARE AL
CONSILIULUI LOCAL AL ORAșULUI șTEI aprobat prin HCL nr. 8/2016
Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Anexelor de fundamentare pe anul
2020 ale Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și a Anexelor și
notelor de fundamentare, ale Societăţii Comerciale SOLCETA S.A. Ştei
Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru pădurea U.A.T. ștei pentru anul
2020 și aprobarea exploatării a 500 de mc masă lemnoasă rezultată din tăierile de igienă, iar
masa lemnoasă care urmează să fie exploatată va fi pusă în valoare pentru Primăria oraşului
Ştei şi instituţiile publice aflate în subordine, având în vedere necesarul de masă lemnoasă
pentru sezonul de rece 2020-2021

În derulare
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

44

27.02.2020

45

27.02.2020

46

27.02.2020

47

09.03.2020

48

09.03.2020

49

09.03.2020

50

09.03.2020

Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2019,
(contul de execuţie venituri şi contul de execuţie cheltuieli), conform situașiei financiare la
31.12.2019, depusă la Direcșia Finanșelor Publice Oradea
Privind predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrașiei Publice prin Compania
Nașională de Investișii "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condișiilor în
vederea executării obiectivului de investișii Proiect tip - „Construire Bază Sportivă Tip II –
Colegiul Nașional „Avram Iancu” strada Lucian Blaga, nr.6, oraș ștei, Judetul Bihor”
Privind acordarea de burse pentru elevii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
oraşul ștei, ciclul gimnazial si liceal, pentru anul 2020
Privind alegera președintelui de ședinșă pentru luna martie 2020 în persoana d-na Coroiu
Aurelia Manuela
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 9 martie 2020, ora 08:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al ședinșei ordinare a Consiliului Local al orașului
ștei din data de 27 februarie 2020
Privind aprobarea cofinanţarii în valoare de 40% din valoarea invesșiei, alocată din fondul
bugetelui local al Orașului ștei pentru finanșarea Serviciului de utilitate publică de
distribușie a gazelor naturale, în baza H.G. nr.209/2019, resprezentând ansamblul
activitășilor și operașiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu
activitatea de distribușie a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, respectiv Orașul ștei,
judeșul Bihor, inclusiv serviciile de proiectare tehnică, documentașii pentru obșinerea
autorizașiei de construire, construcșia exploatarea și dezvoltarea sistemului de distribușie
a gazelor naturale și utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini și
aprobarea documentașiei pentru licitașie al concesiunii serviciului de utilitate publică de
distribuţie a gazelor naturale în orașul ștei avănd următorele documente:- caietul de sarcini
al concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, Contract-cadru
și documentaţia de atribuire - licitaţie publică deschisă
Privind aprobarea rectificării bugetului general al orașului ștei pentru anul 2020, cu suma

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

În derulare

51

09.03.2020

52

19.03.2020

53

19.03.2020

54

19.03.2020

55

26.03.2020

56

26.03.2020

57

26.03.2020

58

26.03.2020

59

02.04.2020

60

02.04.2020

de 104,23 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, bugetul total al
orașului ștei va fi de 37,326,28 mii lei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 19 martie 2020, ora 10:00, care a avut loc la Casa de Cultură “Miron Pompiliu”
ștei
Privind aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
orașului ștei din data de 09 martie 2020
Privind aprobarea acordării indemnizașiei lunare pentru consilierii locali ai orașului ștei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 26 martie 2020, ora 13.00, care va avea loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
orașului ștei din data de 19 martie 2020
Privind însușirea valorilor de piașă obșinute în urma evaluării imobiliare pentru terenurile
cu nr. Cad: 51095=6748m², 51097=1866m², 51098=2367m², 51100=625m², 51103=
5843m², 51105=5020 m², 51948=11984m² înscrise în CF 51095, 51097, 51098, 51100,
51103, 51105, ștei și CF 51948 Rieni - cu suprafașa totală de 34453 m² - proprietatea
Asociașiei urbariale șteiul și cu nr. Cad. 51094 în suprafașă de 34453 m², înscris în CF
51094 – proprietatea orașului ștei, terenuri situate în zona de Nord-Est a orașului ștei –
zona pășunii urbariale respectiv comunale din proximitatea drumului comunal ștei – Valea
de SUS și a lacului orașului ștei și în zona cimitirului orașului ștei și aprobarea
efectuării unui schimb de teren între proprietarii acestor terenuri, fără sultă
Privind aprobarea MODIFICĂRII REGUMANETULUI DE ORGANIZARE șI FUNCșIONARE AL
CONSILIULUI LOCAL AL ORAșULUI șTEI, aprobat prin HCl nr. 40/27.02.2020
Privind alegera președintelui de ședinșă pentru luna aprilie 2020 în persoana d-lui Cuc
Adrian Manuel
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară, convocată de îndtă a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 2 aprilie 2020, ora 13:00, care a avut loc în sala mare a
Casei de Cultură “Miron Pompiliu” Ştei

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

61

02.04.2020

62

02.04.2020

63

02.04.2020

64

02.04.2020

65

02.04.2020

66

02.04.2020

67

27.04.2020

68

27.04.2020

69

27.04.2020

70

30.04.2020

71

30.04.2020

72

30.04.2020

Privind aprobarea procesului verbal al ședinșei ordinare a Consiliului Local al orașului
ștei din data de 26 martie 2020
Privind alocarea sumei de 12 lei/zi/persoană, pentru persoanele autoizolate la domiciliu de pe
raza oraşului Ştei, datorită situaţiei epidemiologice COVID-19
Privind aprobarea schimbării destinașiei imobilului situat în intravilanul orașului ștei cu nr.
top 50740, str. Lucian Blaga, nr. 6, judeșul Bihor, din clădire cămin de elevi, în clădire
secșie balneologie
Privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu ADMINISTRAșIA NAșIONALĂ APELE
ROMÂNE - Administrașia Bazinală de Apă Crișuri și Primăria orașului ștei, pentru
lucrările de decolmatare a cursului Crișul Băișa, în intravilanul orașului ștei, pe o
distanșă de 700 ml
Privind aprobarea implementării volumului pubelelor cu asigurarea respectării principiului
,,plătești cât arunci”
Privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului ștei pe anul 2020
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară, convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 27 aprilie 2020, ora 13:00, care a avut loc în sala mare a
Casei de Cultură “Miron Pompiliu” Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare, convocată de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 27 aprilie 2020
Privind aprobarea PROIECTULUI șI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ZONĂ DE
RECREERE
(CENTRU
MULTIFUNCșIONAL
RECREATIV)
OBIECTIV
A:
CENTRU
MULTIFUNCșIONAL RECREATIV OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI ,Axa
prioritară 13, Prioritatea de Investișii 9b, Obiectiv specific 13.1, Apel de proiecte nr
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 30 aprilie 2020, ora 12:00, care a avut loc pe terasa Primăriei oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului local al orașului ștei din data de 27.04.2020
Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, la nivelul orașului ștei

Realizat
Realizat

În derulare

Realizat

În derulare
Realizat
Realizat
Realizat

În derulare

Realizat
Realizat
Realizat

73

30.04.2020

74

30.04.2020

75

30.04.2020

76

05.05.2020

77

05.05.2020

78

05.05.2020

79

05.05.2020

80

05.05.2020

81

05.05.2020

82

15.05.2020

83

15.05.2020

Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta
S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. SOLCETA S.A. Ştei
Privind aprobarea modificării Statului de funcșii pentru aparatul de specialitate al Primarului
orașului ștei
Privind aprobarea cuantumului cotizașiei anuale de participare a orașului ștei la Asociașia
“ClusTherm Transylvania”, aprobarea Planului de management și a Bugetului de venituri și
cheltuieli aferent anului 2020 al Asociașiei “ClusTherm Transylvania”
Privind alegerea președintelui de ședinșă pe luna mai, în persoana d-lui HARN MIHAI,
consilier local
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 5 mai 2020, ora 15.00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind Aprobarea procesului verbal al ședinșei ordinare a Consiliului Local al orașului
ștei din data de 30 aprilie 2020
Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrașiei prin
Compania Nașională de Investișii „C.N.I” S.A, a amplasamentului
și
asigurarea
condișiilor în vederea executării obiectivului de investișii Proiect tip - „Construire Bază
Sportivă Tip II – Colegiul Nașional „Avram Iancu” strada Lucian Blaga, nr.6, oraș ștei,
Judetul Bihor”
Privind închirierea, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unui imobil („teren totalizand
19,2475 ha , avand destinatia de pajiste”) situat pe raza administrativ-teritoriala a orașului
ștei, judeţul Bihor
Privind aprobarea modificării Statului de funcșii pentru Aparatul de specialitate al Primarului
orașului ștei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 15 mai 2020, ora 12.00, care va avea loc sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei
Privind Aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
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orașului ștei din data de 5 mai 2020
Privind aprobarea prelungirii contractului nr.25/16.05.2016 – contractul delegării gestiunii
serviciilor publice de salubrizare în orașul ștei, jud. Bihor, încheiat între Primăria orașului
ștei și S.C. Solceta S.A., până în momentul implementării la nivelul orașului ștei a
contractului nr. 105 din 03.02.2020 având ca obiect ,,Delegarea gestiunii activitășilor
componente de colectare și transport deșeuri din jud. Bihor, Lot 4/zona 4 , oraș ștei"
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 28 mai 2020, ora 13.00, care va avea loc pe terasa de la etajul II al Primăriei oraşului
Ştei
Privind Aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 15 mai 2020
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament cu două camere) din blocul de
locuinţe ANL, situat în oraşul Ştei, str. Aleea Miron Pompilu, nr. 3A, ap. 3, judeţul Bihor
domnului Giurgiu Filip
Privind aprobarea schimbului locuinșei ANL, deţinuţă de doamna TULCAN GEORGIANADIANA situată în oraşul Ştei pe str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 2B, bl. Z4, ap. 14 , jud. Bihor
cu locuinţa A.N.L. situată în oraşul Ştei, str. Poet Andrei Mureşanu, nr. 2 B, bl. Z4, sc. c, ap.
30, judeţul Bihor, rămasă vacantă în urma renunţării la aceasta a domnului Dumitrescu Mihai
Andrei
Privind aprobarea RAPORTULUI PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE LA PRIMĂRIA ŞTEI ÎN
PERIOADA STĂRII DE URGENŢĂ conform tabelului anexat şi a PROCESULUI VERBAL NR.
2195/10.04.2020, ÎNCHEIAT CU OCAZIA ŞEDINŢEI COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)- CONSTRUIRE STATIE ITP
Privind alegerea președintelui de ședinșă pentru luna iunie 2020 în persoana d-lui Jude
Jan Alexandru
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 10 iunie 2020, ora 14.00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
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Privind aprobarea procesului verbal al ședinșei ordinare a Consiliului Local al orașului
ștei din data de 28 mai 2020
Privind aprobarea proiectului: “EXTINDERE UTILITĂșI APĂ șI CANALIZARE ÎN ORAșUL
șTEI – OPTIMIZAREA SURSEI DE APĂ – LAC șTEI (SF, PT șI EXECUșIE)”
Privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului ștei pe anul 2020
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 25 iunie 2020, ora 13.00, care va avea loc pe terasa de la etajul II al Primăriei
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
orașului ștei din data de 10 iunie 2020
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament cu o cameră) din blocul de
locuinţe ANL, situat în oraşul Ştei pe str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 2B, bl. Z4, ap. 14, jud.
Bihor, doamnei Cotor Nicoleta-Anca
Privind aprobarea reducerii numărului de membri în Consiliului de Administraţie ai Societăţii
Comerciale ,,CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”,SRL, Ştei de la un număr de 5
membri la un număr de 3 membri
Privind aprobarea desfiinţării a 3 posturi vacante de natură contractuală, aprobarea numărului
de asistenţi personali pentru anul 2020 şi modificarea Statului de funcșii pentru Aparatul de
specialitate al Primarului orașului Ştei
Privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. ștei – Consiliul Local ștei și
Agenșia de Dezvoltare Durabilă a Judeșului Bihor în scopul realizării în comun a obiectivelor
de investișii ”Optimizare sursă pentru sistemul existent de alimentare cu apă a Orașului
ștei”, etapa Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic, respectiv ”Reabilitare conductă de
aducșiune apă” – etapa Studiu de fezabilitate și derularea procedurilor de achizișie
comună ocazională în acest sens
Privind aprobarea proiectului: „Improving and promoting the institutional capacity to provide
better cross border services” (Îmbunătășirea și promovarea capacitășii institușionale de a
oferi servicii trasfrontaliere mai bune
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE
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GRĂDINIŢĂ ŞTEI” în Oraşul Ştei
Privind instituirea unor facilităși fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor
aferente obligașiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, inclusiv, datorate
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a orașului ștei
Privind aprobarea numirii persoanei care va șine Registrul Datoriei Publice Locale și
Registrul de Evidenșă a Garanșiilor locale
Privind aprobarea schimbării denumirii construcșiei "Căminul nr. 2" înscris în CF 50740 ștei
cu nr. cad. 50740 în "Clădire Secșie Balneologie ștei", situată în orașul ștei, str. Lucian
Blaga, nr. 6, judeșul Bihor și înscrierea în acest mod în Cartea Funciară
Privind alegerea președintelui de ședinșă pentru luna iulie 2020 în persoana d-nei Matei
Cristina Monica
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 22 iulie 2020, ora 13.00, care va avea loc pe terasa de la etajul II al Primăriei
oraşului Ştei
Privind Aprobarea procesului verbal al ședinșei ordinare a Consiliului Local al orașului
ștei din data de 25 iunie 2020
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru REABILITARE STRADA PETRILENI
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru REABILITARE STRADA AVRAM
IANCU, STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, STRADA PANTEA PETRU, STRADA TEIULUI șI
STRADA OCTAVIAN POPA
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Reabilitare Strada Arieșului, Aleea
Stadionului, str. Plopilor, Str. Nucilor, Str. Crisului, Str Salcâmilor, Aleea Visinilor în orasul Stei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru REABILITARE STRADA CRINULUI ÎN
ORAŞUL ŞTEI
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Sistematizare si viabilizare Parc
Industrial infrastructură rutieră și ape pluviale) Orașul ștei conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre
Privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 7.500.000 lei,
cu o maturitate de 15 ani

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
În derulare
În derulare
În derulare
În derulare

În derulare
În derulare

116

30.07.2020

117

30.07.2020

118

30.07.2020

119

30.07.2020

120

03.08.2020

121

03.08.2020

122

03.08.2020

123

03.08.2020

124

03.08.2020

Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 30 iulie 2020, ora 13.00, care va avea loc pe terasa de la etajul II al Primăriei
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
orașului ștei din data de 22 iulie 2020
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 1352 mp, pentru „Strada 13 SEPTEMBRIE din
oraşul Ştei – drum pietruit spre Staţia Meteo 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 și a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.E.A.
(Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor) și a A.G.O.A. (Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei
Privind alegerea președintelui de ședinșă pentru luna august 2020 în persoana d-lui
Mortan Ioan
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 3 august 2020, ora 14.00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei ordinare a Consiliului Local al orașului
ștei din data de 30 iulie 2020
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 3069 mp, pentru „Strada AVRAM IANCU din
oraşul Ştei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 1081 mp, pentru „Strada MINERULUI din
oraşul Ştei ”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
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Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 10325 mp, pentru „Strada POET ANDREI
MUREŞANU din oraşul Ştei – tronson 2”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 8106 mp, pentru „Strada INDEPENDENŢEI
din oraşul Ştei – tronson 1”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 940 mp, pentru „Strada INDEPENDENŢEI din
oraşul Ştei – tronson 2”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 9439 mp, pentru „Strada NICOLAE IORGA din
oraşul Ştei – tronson 1”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 2209 mp, pentru „Strada NICOLAE IORGA din
oraşul Ştei – tronson 2”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 2106 mp, pentru „Strada NICOLAE IORGA din
oraşul Ştei – tronson 3”
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 4 august 2020, ora 12.00, care va avea loc sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
orașului ștei din data de 3 august 2020
Privind însuşirea valorilor de piaţă obţinute în urma evaluării imobiliare pentru terenurile cu nr.
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cad. 50939 = 1000 mp, 50940 = 4370 mp, 51131 = 3019 mp, 51143 = 3005 mp, 51140 =
2622 mp, 51142 = 498 mp, 51141 = 111 mp, 51136 = 1000 mp, 51135 = 527 mp, 51145 =
1383 mp înscrise în CF 50939, 50940, 51131, 51143, 51140, 51142, 51141, 51136, 51135,
51145 Ştei – cu suprafaţa totală de 17535 mp – proprietatea Asociaţiei urbariale ŞTEIUL şi
cu nr. cad. 51147 în suprafaţă de 17535 mp, înscris în CF 51147 Ştei – proprietatea oraşului
ŞTEI, terenuri situate în zona de Est a oraşului Ştei – zona păşunii urbariale respectiv
comunale din proximitatea staţiei meteo Ştei, a rampei ecologice şi în zona cimitirului oraşului
Ştei şi aprobarea efectuării unui schimb de teren între proprietarii acestor terenuri, fără sultă
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 6 august 2020, ora 14.00, care va avea loc sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 4 august 2020
Privind aprobarea modificării și completării PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
a orașului ștei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 13 august 2020, ora 08:00, care va avea loc sala de şedinţă
a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 6 august 2020
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 1363 mp, pentru „ZONĂ VERDE între str.
George Enescu şi str. Poet Andrei Mureşanu din oraşul Ştei ”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 3612 mp, pentru „ZONĂ VERDE între str. Poet
Andrei Mureşanu şi str. George Enescu din oraşul Ştei ”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
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Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 6627 mp, pentru „ZONĂ VERDE între str.
Avram Iancu şi str. Garofiţei din oraşul Ştei
Privind însuşirea valorilor de piaţă obţinute în urma evaluării imobiliare pentru terenurile cu nr.
cad. 51756 = 582 mp înscris în CF 51756 Lunca – proprietatea lui DUŞE MARIA-CRISTINA
respectiv cu nr. cad. 51750 = 1019 mp şi 51752 = 108 mp în suprafaţă totală de 1127 mp,
înscrise în CF 51750 şi 51752 Lunca – proprietatea oraşului ŞTEI, terenuri situate în zona de
Est a loc. Hotărel – zona din conductei de gaz natural Ciumeghiu – Căpâlna – Ştei - şi
aprobarea efectuării unui schimb de teren între proprietarii acestor terenuri, fără sultă
Privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea orașului ștei și
domeniul public al orașului ștei a numărului cadastral 50269 în CF 50269 Ştei, în suprafaţă
de 1757 mp, precum şi a construcţiei anexă C1 în suprafaţă de 123 mp situate în Ştei, str.
Tineretului nr. 8, jud. Bihor
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 17 august 2020, ora 12:00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 13 august 2020
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 18.393 mp, pentru „ZONĂ VERDE în
perimetrul fostului poligon autode pe str. Petrileni din oraşul Ştei ”
Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de
îndată a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 20 august 2020, ora 14.00, care va avea
loc pe terasa de la etajul II al Primăriei oraşului Ştei.
Proiect de hotărâre Privind Aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 17 august 2020.
Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării și completării a STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE A ORAșULUI șTEI.

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

150
151

20.08.2020
27.08.2020

152

27.08.2020

153

27.08.2020

154

27.08.2020

155
156

27.08.2020
27.08.2020

157

27.08.2020

158

27.08.2020

159

27.08.2020

27.08.2020

Proiect de hotărâre Privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local cu nr.
146/17.08.2020 şi aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea
Statului Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a
numărului cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 18.393 mp, pentru „ZONĂ VERDE
în perimetrul fostului poligon auto de pe str. Petrileni din oraşul Ştei.
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 27 august 2020, ora 12.00, care va avea loc pe terasa de la etajul II al Primăriei
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare convocate de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 20 august 2020
Privind aprobarea modificării Statului de funcșii pentru Aparatul de specialitate al Primarului
orașului ștei
PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL: „AMENAJARE ZONĂ DE
AGREMENT LAC șTEI”
Privind aprobarea proiectului „Coridor de mobilitate urbană în orașul ștei”
Privind aprobarea proiectului „Regenerarea urbană a spașiilor verzi, a spașiilor în paragină
și degradate din orașul ștei”
Privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a nr. cad. 50981 înscris în CF 50981 Ştei
din „arabil” în „drum public”, trecerea acestui teren din domeniul privat al oraşului Ştei în
domeniul public al oraşului Ştei şi înscrierea în acest mod în cartea funciară
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament cu două camere) din blocul de
locuinţe ANL, situat în oraşul Ştei, str. Aleea Miron Pompilu, nr. 3A, et. 3, ap. 3, judeţul Bihor
domnului Avram Crăciun Ovidiu
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament cu două camere) din blocul de
locuinţe ANL, situat în oraşul Ştei, str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3A, ap. 16, judeţul Bihor
doamnei Deliman Simona Rodica
Privind aprobarea predării amplasamentului, respectiv suprafașa de teren aferentă străzilor
Avram Iancu, Tudor Vladimirescu, Pantea Petru, Teiului, Octavian Popa destinată
construcșiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, catre

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
În derulare
În derulare
În derulare

În derulare

Realizat

Realizat

160

161

27.08.2020

162

27.08.2020

163

27.08.2020

164

01.09.2020

165

01.09.2020

166

01.09.2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice prin Compania Nașională de
Investișii care va realiza investiţia „Reabilitare Străzi Avram Iancu, Tudor Vladimirescu,
Pantea Petru, Teiului, Octavian Popa”
Privind aprobarea predării amplasamentului, respectiv suprafașa de teren aferentă străzilor
Arieșului, aleea Stadionului, Plopilor, Crinului, Nucilor, Crișului, Salcâmilor, Aleea Vișinilor
destinată construcșiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice
sarcini, catre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice prin Compania
Nașională de Investișii care va realiza investiţia „Reabilitare Străzi Arieșului, aleea
Stadionului, Plopilor, Crinului, Nucilor, Crișului, Salcâmilor, Aleea Vișinilor”
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ”Reabilitare strada 13
Septembrie, strada aleea Miron Pompiliu, strada Lucian Blaga și pod peste Crișul Băișei,
orașul ștei” predării amplasamentului, respectiv suprafașa de teren aferentă străzilor 13
Septembrie, aleea Miron Pompiliu și Lucian Blaga cu podul peste Crișul Băitei destinată
construcșiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, catre
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice prin Compania Nașională de
Investișii care va realiza investiţia „Reabilitare strada 13 Septembrie, strada aleea Miron
Pompiliu, strada Lucian Blaga și pod peste Crișul Băișei, orașul ștei”
Privind aprobarea predării amplasamentului, respectiv suprafașa de teren aferentă străzii
Petrileni destinată construcșiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de
orice sarcini, catre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice prin Compania
Nașională de Investișii care va realiza investiţia „Reabilitare Stradă Petrileni”
Privind alegerea președintelui de ședinșă pentru luna septembrie 2020 în persoana d-lui
Pirtea Dorel
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 1 septembrie 2020, ora 12.00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei ordinare a Consiliului Local al orașului
ștei din data de 27 august 2020
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului

În derulare

În derulare

În derulare

În derulare

Realizat

Realizat
Realizat

167

01.09.2020

168

01.09.2020

169

01.09.2020

170

01.09.2020

171

01.09.2020

172

01.09.2020

173

04.09.2020

Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 745 mp, pentru „Strada ING. PANTEA PETRU
din oraşul Ştei ”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 576 mp, pentru „Strada ING. POPA
OCTAVIAN din oraşul Ştei ”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 1322 mp, pentru „Strada PETRILENI din
oraşul Ştei – tronson 1”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 2104 mp, pentru „Strada PETRILENI din
oraşul Ştei – tronson 2”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului ștei și domeniul public al orașului ștei a numărului
cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 1650 mp, pentru „Strada PETRILENI din
oraşul Ştei – tronson 3”
Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ştei nr. 67 din 13.06.2019
Privind aprobarea proiectului REABILITARE șI MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL
ORĂșENESC șTEI, în vederea finanșării acestuia în cadrul Programului Operașional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investișii 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 și aprobarea contribușiei proprii a
Orașului ștei în proiect
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 4 septembrie 2020, ora 16.00, care va avea loc sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei

În derulare

În derulare

În derulare

În derulare

În derulare

Realizat

Realizat

174

04.09.2020

175
176

04.09.2020
17.09.2020

177

17.09.2020

178

17.09.2020

179

17.09.2020

180

17.09.2020

181

23.09.2020

182

23.09.2020

183

23.09.2020

184

23.09.2020

Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
orașului ștei din data de 1 septembrie 2020
Privind aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului ștei pe anul 2020
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 17 septembrie 2020, ora 13.00, care va avea loc pe terasa de la etajul II al Primăriei
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare convocate de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 4 septembrie 2020
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta
S.A. Ştei să susţină aprobarea ordinii de zi şi a materialelor de pe ordinea de zi a
AGOA(Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C.Solceta S.A. Ştei
Privind neasumarea responsabilitășii organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizișia produselor și a contractelor /acordurilor –
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul
pentru școli al României, în orașul ștei, pentru anul școlar2020-2021
Privind aprobarea modificării și completarea HCL nr. 67 din 13.06.2019 și HCL 172 /
01.09.2020 privind aprobarea proiectului „REABILITARE șI MODERNIZARE AMBULATORIU
SPITAL ORĂșENESC șTEI” și a cheltuielilor legate de proiect
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 23 septembrie 2020, ora 12.30, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei ordinare a Consiliului Local al orașului
ștei din data de 17 septembrie 2020
Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul ,,Reabilitare școala Mică
- Nicolae Iorga nr. 28, școala gimnazială ,,Miron Pompiliu” în vederea creșterii eficienșei
energetice”
Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul „Regenerarea urbană a
spașiilor verzi, a spașiilor în paragină și degradate din orașul ștei”
Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul ,, Reabilitare clădire

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

În derulare
În derulare

185

23.09.2020

186

23.09.2020

187

23.09.2020

188

23.09.2020

189

23.09.2020

190

23.09.2020

191

23.09.2020

192

23.09.2020

193

05.10.2020

194

05.10.2020

atelier școală, clădire școală de șoferi Liceul Tehnologic ,,Unirea” în vederea creșterii
eficienșei energetice”
Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul ,,Reabilitare strada 13
Septembrie, strada Aleea Miron Pompiliu, strada Lucian Blaga și pod peste Crișul Băișei,
orașul ștei”
Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru „EXTINDERE,
REABILITARE șI MODERNIZARE SECșIE BALNEOLOGIE șTEI”
Privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul „Coridor de mobilitate
urbană în orașul ștei”
Privind aprobarea predării amplasamentului, respectiv suprafașa de teren 3327 mp din care
727 mp suprafașă construită și clădire secșie balneologie ștei P+3 – cărămidă arsă din
cadastralul cu numărul 50740, situat în oraș ștei, str. Lucian Blaga, nr. 6 , Jud. Bihor
destinată construcșiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice
sarcini, catre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice prin Compania
Nașională de Investișii care va realiza investiţia ,,EXTINDERE, REABILITARE șI
MODERNIZARE SECșIE BALNEOLOGIE șTEI”
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2020
Privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor – cadru
de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „PROGRAMUL
PENTRU ŞCOLI AL ROMÂNIEI” în Oraşul Ştei pentru anul şcolar 2020-2021, până la preluarea
acestora de către NOUL Consiliu Judeţean Bihor
Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul
orașului ștei unităţilor de cult din orașul ștei aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România
Privind alegerea președintelui de ședinșă pentru luna octombrie 2020 în persoana d-lui
Staniște Ovidiu
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 5 octombrie 2020, ora 10.30, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al

În derulare

În derulare
În derulare
În derulare

În derulare

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

195

05.10.2020

196

05.10.2020

197

05.10.2020

198

05.10.2020

199

14.10.2020

200

14.10.2020

201

14.10.2020

oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
orașului ștei din data de 23 septembrie 2020
Privind aprobarea Bilanșului Contabil întocmit la data de 31.12.2018 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 şi a materialelor de pe ordinea de zi a
AGOA(Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C.Solceta S.A. Ştei
Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Dotarea
unitășilor de învășământ preuniversitar din orașul ștei cu echipamente de protecșie
medicală”, Programul Operașional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea
sănătășii populașiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1
Creșterea capacitășii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - CONSOLIDAREA
CAPACITĂŢII UNITĂșILOR DE ÎNVĂșĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN VEDEREA
GESTIONĂRII SITUAșIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 14 octombrie 2020, ora 08.30, care va avea loc sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
orașului ștei din data de 5 octombrie 2020
Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Creșterea
numărului de utilizatori de servicii și aplicașii digitale în vederea facilitării derulării cursurilor
on-line”,Programul Operașional Competitivitate,Axa prioritară 2 - Tehnologia Informașiei și
Comunicașiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investișii 2c. Consolidarea aplicașiilor TIC pentru e-guvernare, e-învășare, e-incluziune, e-cultură, esănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acșiunea
2.3.3 – Îmbunătășirea conșinutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducașie, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE
Privind adoptarea unei hotărâri privind trecerea imobilului „Sală de sport” aflată în domeniul

Realizat
Realizat
Realizat

În derulare

Realizat
Realizat

În derulare

202

14.10.2020

203

15.10.2020

204

15.10.2020

205

15.10.2020

206

15.10.2020

public al statului şi administrarea Ministerul Educașiei și Cercetarii, în care își desfășoară
activitatea Clubul Sportiv școlar Ştei, în domeniul public al orașului ștei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 15 octombrie 2020, ora 08.30, care va avea loc sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare convocate de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 14 octombrie 2020
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti investitiei ’’Lucrări geologice şi
analize la forajele geotermale ale oraşului Ştei’’ , care presupune achizișia de servicii de
consultanșă si execușie de lucrări în conformitate cu licenșa de explorare
Privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 7.500.000 lei

Întocmit,
Consilier juridic
Oraş Ionuţ

În derulare

Realizat
Realizat

În derulare
Realizat

TABEL CU HOTĂRÂRILE NOULUI CONSILIU LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
CONSTITUIT LA DATA DE 19.10.2020
(H.C.L. nr. 1/19.10.2020 - H.C.L. nr. ..../.........2020)
Nr.
HCL
1

Data
adoptării
H.C.L.-ului
19.10.2020

2

19.10.2020

3

19.10.2020

4

19.10.2020

5

23.10.2020

6

23.10.2020

Obiectul H.C.L.-ului
Privind alegerea președintelui de ședinșă pentru luna octombrie 2020 în persoana d-nei
Afrusinei-Ban Adela-Maria
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 19 octombrie 2020, ora 16.00, care va avea loc sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare convocate de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 15 octombrie 2020 și a procesului verbal al
ședinșei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al orașului ștei și depunere a
jurământului, din data de 19.10.2020, ora 15:00
Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului ștei, aprobarea
componenșei nominale și a numărului de consilieri din Comisiile de specialitate ale
Consiliului local al orașului ștei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 23 octombrie 2020, ora 08:30, care va avea loc sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare convocate de îndată a

Stadiu de
punere în
aplicare
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

7

23.10.2020

8

23.10.2020

9

23.10.2020

10

3.10.2020

11

23.10.2020

Consiliului Local al orașului ștei din data de 19 octombrie 2020
Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Creșterea
numărului de utilizatori de servicii și aplicașii digitale în vederea facilitării derulării cursurilor
on-line”,Programul Operașional Competitivitate,Axa prioritară 2 - Tehnologia Informașiei și
Comunicașiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investișii 2c. Consolidarea aplicașiilor TIC pentru e-guvernare, e-învășare, e-incluziune, e-cultură, esănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acșiunea
2.3.3 – Îmbunătășirea conșinutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducașie, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE
Privind aprobarea schimbării denumirii construcţiilor următoare : - „Clădire anexă internat –
corp A” înscris în CF 51047 Ştei cu nr. cad. 51047 în „Clădire anexă cu funcţiuni economice –
corp A” situată în oraşul Ştei, str. Nicolae Iorga nr. 4, jud. Bihor - „Clădire anexă internat –
corp B” înscris în CF 51048 Ştei cu nr. cad. 51048 în „Clădire anexă cu funcţiuni economice –
corp B” situată în oraşul Ştei, str. Nicolae Iorga nr. 4, jud. Bihor şi înscrierea în acest mod în
cele două cărţi funciare
Privind aprobarea înfiinţării unor noi coli de carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil şi
în proprietatea publică a oraşului Ştei, jud. Bihor a terenurilor reprezentînd nr. top. 77 =
15804 mp, nr. top. 97 = 1003 mp, nr. top. 10 = 406 mp, nr. top. 1041 = 5132 mp şi nr. top.
15 = 453 mp, în conformitate cu datele inserate în adeverinţele cu nr. 7435/16.07.2020, cu
nr. 10028/24.09.2020 şi cu nr. 10578/08.10.2020 emise de către O.C.P.I. Bihor
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafașă de 1206 mp ( aflat pe nr.
top. 1027/3 = 42 mp/587 mp, 1015/2 = 325 mp/6267 mp, 1029/16 = 345 mp/1208 mp,
1032/1 = 122 mp/272 mp, 1034/1 = 186 mp/421 mp şi nr. top. 1035/8 = 186 mp/273 mp
din CF 584 Ştei) şi trecerea acestei suprafeţe de 1206 mp aferente pentru „Aleea
STADIONULUI din oraşul Ştei”, în domeniul public al orașului ștei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafașă de 1206 mp (aflat pe nr.
top. 1027/3 = 296 mp/587 mp, 1028/20 = 212 mp, 1029/16 = 249 mp/1208 mp, 1032/1 =
150 mp/272 mp, 1034/1 = 116 mp/421 mp, nr. top. 1035/8 = 49 mp/273 mp din CF 584 Ştei,
nr. top. 890/2 = 92 mp/5552 mp şi nr. top. 891/2 = 42 mp/1053 mp din CF 381 Ştei) şi

În derulare

În derulare

În derulare

În derulare

În derulare

12

13

14

23.10.2020

23.10.2020

23.10.2020

15

23.10.2020

16

29.10.2020

17

29.10.2020

trecerea acestei suprafeţe de 1206 mp aferente pentru „Strada ARIEŞULUI din oraşul Ştei”, în
domeniul public al orașului ștei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafașă de 901 mp (aflat pe nr.
top. 1033/8 = 134 mp/1105 mp din CF 584 Ştei, nr. top. 891/2 = 94 mp/1053 mp, 892/2 =
231 mp/497 mp şi 890/2 = 442 mp/5552 mp din CF 381 Ştei) şi trecerea acestei suprafeţe
de 901 mp aferente pentru „Strada PLOPILOR din oraşul Ştei”, în domeniul public al orașului
ștei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafașă de 1354 mp (aflat pe nr.
top. 1033/8 = 76 mp/1105 mp, 1034/1 = 19 mp/421 mp, 1046/6 = 210 mp/233 mp, 1039/7
= 449 mp/990 mp, 1042/10 = 212 mp/2342 mp, nr. top. 1043/4 = 88 mp/403 mp, 1044/8 =
213 mp/790 mp, 1052/21 = 40 mp/289 mp, 1050/2 = 47 mp/285 mp din CF 584 Ştei ) şi
trecerea acestei suprafeţe de 1354 mp aferente pentru „Strada NUCILOR din oraşul Ştei”, în
domeniul public al orașului ștei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafașă de 4070 mp (aflat pe nr.
top. 1033/8 = 558 mp/1105 mp, 1034/1 = 100 mp/421 mp, 1036/8 = 11 mp, 1052/4 = 1001
mp/2484 mp, 1055/1 = 180 mp din CF 584 Ştei, nr. top. 1058/4 = 200 mp, 1059/4 = 166
mp/250 mp, 1060/4 = 120 mp, 1062/3 = 280 mp, 1071/3 = 314 mp/443 mp din CF 527 Ştei,
nr. top. 1072 = 740 mp/1309 mp din CF 444 Ştei, nr. top. 13/5 = 100 mp din CF 735 Ştei, nr.
top. 13/6 = 100 mp din CF 734 Ştei, nr. top. 13/7 = 100 mp din CF 726 Ştei şi nr. top. nr.
top. 13/8 = 100 mp din CF 727 Ştei) şi trecerea acestei suprafeţe de 4070 mp aferente pentru
„Strada CRINULUI din oraşul Ştei”, în domeniul public al orașului ștei
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta
S.A. Ştei să susţină aprobarea suplimentării ordinii de zi şi a materialelor de pe ordinea de zi
a AGOA(Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C.Solceta S.A. Ştei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 29 octombrie 2020, ora 13:00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei extraordinare convocate de îndată a
Consiliului Local al orașului ștei din data de 23 octombrie 2020

În derulare

În derulare

În derulare

Realizat

Realizat
Realizat

18
19

29.10.2020
29.10.2020

20

29.10.2020

21

29.10.2020

22

05.11.2020

23

05.11.2020

24

05.11.2020

25

26

05.11.2020

05.11.2020

Privind alegerea viceprimarului orașului ștei în persoana d-lui Cioară Marius-Dorel
Privind aprobarea reorganizării Comisiei specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul
asociaţilor de proprietari de pe raza oraşului Ştei, cu respectarea legislaţiei în vigoare
Privind aprobarea reorganizării Comisiei de atestare a persoanelor fizice ce vor îndeplini
funcţia de administrator de condominiu la asociaţiile de proprietari de pe raza oraşului Ştei
precum şi aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din
oraşul Ştei
Privind aprobarea modificării componenșei comisiei de specialitate a Consiliului local al
orașului ștei, respective a Comisiei nr. 1: Comisia economico-financiară și pentru
agricultură
Privind alegerea președintelui de ședinșă pentru luna noiembrie 2020 în persoana d-luii
Andru Cristian-Adrian
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 5 noiembrie 2020, ora 8.30, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinșei ordinare a Consiliului Local al orașului
ștei din data de 29 octombrie 2020
Privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE AGENșIA DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST (ADR NORD-VEST) ŞI ORAŞUL ŞTEI, în vederea depunerii proiectului
„Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanșate
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană
pentru municipii (altele decât reședinșe de judeș) și orașe, centre de agrement/baze
turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele
de patrimoniu cu potenșial turistic (2D)”, cod SMIS 143479. Sursa de finanșare: Programul
Operașional Asistenșă Tehnică 2014 - 2020, Axa Prioritară 1 – Acșiunea 1.1 „Întărirea
capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din FESI de a pregăti şi implementa
proiecte/AP1/Plan proiecte 2020 – Ghid 5D”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafașă de 1380 mp (aflat pe nr.
top. 1027/3 = 470 mp/587 mp, 1028/20 = 212 mp, 1029/16 = 249 mp/1208 mp, 1032/1 =
150 mp/272 mp, 1034/1 = 116 mp/421 mp, nr. top. 1035/8 = 49 mp/273 mp din CF 584 Ştei,
nr. top. 890/2 = 92 mp/5552 mp şi nr. top. 891/2 = 42 mp/1053 mp din CF 381 Ştei) şi
trecerea acestei suprafeţe de 1380 mp aferente pentru „Strada ARIEŞULUI din oraşul Ştei”, în

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

În derulare

27

05.11.2020

28

05.11.2020

29

05.11.2020

30

16.11.2020

31

16.11.2020

32

16.11.2020

domeniul public al orașului ștei
Privind revocarea Hotărârii de consiliu local cu nr. 14/23.10.2020 şi aprobarea formării unui
număr cadastral nou în suprafașă de 4070 mp (aflat pe nr. top. 1033/8 = 558 mp/1105 mp,
1034/1 = 100 mp/421 mp, 1036/8 = 11 mp, 1052/4 = 1001 mp/2484 mp, 1055/1 = 180 mp
din CF 584 Ştei, nr. top. 1058/4 = 200 mp, 1059/4 = 150 mp, 1060/4 = 120 mp, 1062/3 =
280 mp, 1071/3 = 314 mp/443 mp din CF 527 Ştei, nr. top. 1072 = 756 mp/1309 mp din CF
444 Ştei, nr. top. 13/5 = 100 mp din CF 735 Ştei, nr. top. 13/6 = 100 mp din CF 734 Ştei, nr.
top. 13/7 = 100 mp din CF 726 Ştei şi nr. top. nr. top. 13/8 = 100 mp din CF 727 Ştei) şi
trecerea acestei suprafeţe de 4070 mp aferente pentru „Strada CRINULUI din oraşul Ştei”, în
domeniul public al orașului ștei
Privind aprobarea modificării Statului de funcșii pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă
a Persoanelor Ştei
Privind aprobarea modificării statului de funcșii, prin vacantarea funcșiei publice de
execuţie, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 5 din cadrul
Compartimentului Juridic şi Monitorul Oficial Local și a funcșiei contractuale de execușie,
de muncitor calificat, treapta I, gradaţia 3 din cadrul Compartimentului Zone verzi, din
Aparatul de specialitate al Primarului orașului ștei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului
Ştei din data de 16 noiembrie 2020, ora 15.00, care va avea loc în sala de ședinșă a
Primăriei oraşului Ştei
Privind Aprobarea procesului verbal al ședinșei extraordinare a Consiliului Local al
orașului ștei din data de 05 noiembrie 2020
Privind aprobarea modificării componenșei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
oraşului Ştei, respectiv a Comisiei nr. 2: Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism precum și a Comisiei nr. 3: Comisia social-culturală, culte,

În derulare

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, tineret şi sport, juridică şi de
disciplină

33

16.11.2020

Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafașă de 3789 mp (aflat pe nr.
top. 1047/1 = 180 mp/820 mp, nr. top. 1045/2 = 658 mp/1798 mp din CF 1 Ştei, nr. top.
1045/4 = 231 mp/1583 mp din CF 212 Ştei, nr. top. 1039/25 = 583 mp/1532 mp, 1039/7 =
148 mp/990 mp, 1042/10 = 445 mp/2342 mp din CF 584 Ştei, nr. top. 1040 = 227 mp/899
mp din CF 396 Ştei, nr. top. 9/4 = 842 mp/8596 mp din CF 474 Ştei, nr. top. 1041 = 332
mp/51352 mp din CF 51192 Ştei şi nr. top. 10 = 143 mp/406 mp din CF 51193 Ştei) şi
trecerea acestei suprafeţe de 3789 mp aferente pentru „Strada SALCÎMILOR din oraşul Ştei”,

În derulare

34

16.11.2020

35

16.11.2020

36

16.11.2020

37

16.11.2020

38

16.11.2020

în domeniul public al orașului ștei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafașă de 2732 mp (aflat pe nr.
top. 1052/4 = 624 mp/2484 mp, 1051 = 59 mp/82 mp, 1050/2 = 73 mp/285 mp, 1046/6 =
23 mp/233 mp, 1044/8 = 221 mp/790 mp, 1048/3 = 162 mp/560 mp, 1047/1 = 346 mp/820
mp, 1065/6 = 178 mp, 1068/2 = 383 mp, 1067/6 = 46 mp din CF 584 Ştei, nr. top. 1045/4 =
23 mp/1583 mp din CF 212 Ştei, nr. top. 1045/2 = 138 mp/1798 mp din CF 1 Ştei, nr. top.
9/4 = 21 mp/8596 mp din CF 474 Ştei, nr. top. 1041 = 21 mp/51352 mp din CF 51192 Ştei,
nr. top. 10 = 22 mp/406 mp din CF 51193 Ştei, nr. top. 11/4 = 209 mp, 11/6 = 144 mp din
CF 555 Ştei şi nr. top. 11/8 = 33 mp/191 mp din CF 556 Ştei) şi trecerea acestei suprafeţe de
2732 mp aferente pentru „Strada CRIŞULUI din oraşul Ştei”, în domeniul public al orașului
ștei
Privind aprobarea schimbării denumirii construcţiilor următoare: „-Clădire anexă internat –
corp A” înscris în CF 51048 Ştei cu nr. cad.51048 în „Clădire anexă cu funcţiuni economice –
corp A” situată în oraşulŞtei, str. Nicolae Iorga nr. 34, jud. Bihor - Aviz favorabil
- „Clădire anexă internat – corp B” înscris în CF 51047 Ştei cu nr. cad. 51047 în „Clădire
anexă cu funcţiuni economice – corp B” situată în oraşul Ştei, str. Nicolae Iorga nr. 34, jud.
Bihor şi înscrierea în acest mod în cele două cărţi funciare
Privind aprobarea coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local
privind proiectul ,,LUCRĂRI DE REABILITARE – STRADA VIŞINILOR DIN ORAŞUL ŞTEI, JUD.
BIHOR" care se identifică prin Planul de situașie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 27256 din
03.11.2020 astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepţie nr. 549 din 2020
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafașă de 1360 mp (aflat pe nr.
top. 97 = 905 mp/1003 mp din CF 51190 Ştei, nr. top. 297/7 = 200 mp/320 mp, 385/4 = 96
mp/1506 mp şi 354/2 = 159 mp/3284 mp din CF 572 Ştei) şi trecerea acestei suprafeţe de
1360 mp aferente pentru „Strada BISERICII din oraşul Ştei”, în domeniul public al orașului
ștei
Privind aprobarea Planului de selecţie pentru completarea numărului de membri ai Consiliului
de administraţie în conformitate cu Hotărârea AGOA SOLCETA SA nr. 79 din data de
26.10.2020 şi Adoptarea Scrisorii de aşteptări referitoare la stabilirea performanţelor

În derulare

În derulare

În derulare

În derulare

Realizat

aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale SC SOLCETA SA
39

16.11.2020

40

16.11.2020

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate a
Primarului oraşului Ştei
Privind înregistrarea UAT Oraș ștei în Sistemul Nașional Electronic de Plată a impozitelor
și taxelor

Realizat
Realizat

Întocmit,
Consilier juridic
Oraş Ionuţ

