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

1

Data
adoptării
H.C.L.-ului
17.01.2020

2

17.01.2020

Nr.
HCL

17.01.2020
3
4

17.01.2020

5

17.01.2020

6

30.01.2020

7

30.01.2020

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 ș edinș ei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local al oraș ului ș tei din data de 27 decembrie 2019
Privind aprobarea aderării Oraşului Ştei la Asociaţia ClusTherm Transylvania precum şi
aprobarea desemnării ca persoană împuternicită în relaș ia 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
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 ș edinș ei extraordinare a Consiliului Local al
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03.02.2020
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oraș ului ș tei din data de 17.01.2020
Privind aprobarea planului de acș iuni ș i 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 Funcș ii, prin vacantarea funcș iei publice de
conducere, de ș ef Serviciul Economic ș i a funcș iei contractuale de execuș ie, de muncitor
necalificat, treapta I, în cadrul Compartimentului Zone Verzi, din Aparatul de specialitate al
Primarului oraș ului ș tei
Privind propunerea calificativului la evaluarea performanș elor profesionale individuale ale
secretarului general al oraș ului ș tei pentru anul 2019
Privind aprobarea întocmirii Registrului Agricol al oraș ului ș tei, pentru perioada 2020-2024,
în format electronic
Privind alegera preș edintelui de ș edinș ă 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 ș edinș ei ordinare a Consiliului local al oraș ului ș tei
din data de 30.01.2020
Privind MODIFICAREA HCL 60 / 2018 DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICE FAZA DALI
ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPROIECT 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, Axa prioritară 13, Prioritatea de
Investiș ii 9b, Obiectiv specific 13.1Apel de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Privind APROBAREA PROIECTULUI ș I A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PROIECT
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, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiș ii 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
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RECREERE
(CENTRU
MULTIFUNCș IONAL
RECREATIV)
OBIECTIV
A:
CENTRU
MULTIFUNCș IONAL RECREATIVOBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI, Axa
prioritară 13 Prioritatea de Investiș ii 9b, Obiectiv specific 13.1, Apel de proiecte nr
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Privind aprobarea PROIECTULUI ș I A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ZONĂ DE
RECREERE
(CENTRU
MULTIFUNCș IONAL
RECREATIV)
OBIECTIV
A:
CENTRU
MULTIFUNCș IONAL RECREATIV OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI ,Axa
prioritară 13, Prioritatea de Investiș ii 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 ș edinș ei extraordinare a Consiliului Local al
oraș ului ș tei din data de 03 februarie 2020
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITARE ŞI
MODERNIZARE GRĂDINIŢĂ ŞTEI” în Oraşul Ştei
Privind aprobarea valorii contribuș iei pentru economia circulară pentru deș eurile municipale,
deș eurile din construcș ii ș i desfiinș ări, 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
ŞTEI, nr.topo 844, ca urmare a deciziei Agenș iei de Management al Destinaș iei 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 ș I
MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINș E SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINș E SOCIALE,
OBIECTIV: PARC ș I ALEE DE ACCES, Axa prioritară 13,Prioritatea de Investiș ii 9b,Obiectiv
specific 13.1
Privind aprobarea PROIECTULUI ș I A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT: „REABILITARE
ș I MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINș E SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINș E
SOCIALE, OBIECTIV: PARC ș I ALEE DE ACCES”, Axa prioritară 13,Prioritatea de Investiș ii
9b,Obiectiv specific 13.1, Apel de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
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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 ș edinș ei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local al oraș ului ș tei din data de 07 februarie 2020
Privind aprobarea PROIECTULUI ș I A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ZONĂ DE
RECREERE
(CENTRU
MULTIFUNCș IONAL
RECREATIV)
OBIECTIV
A:
CENTRU
MULTIFUNCș IONAL RECREATIV, OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI ,Axa
prioritară 13, Prioritatea de Investiș ii 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 ș edinș ei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local al oraș ului ș tei din data de 14 februarie 2020
Privind aprobarea participării UAT oraș ul ș tei la licitaș ia deschisă cu proiectul CENTRU
COMUNITAR INTER-GENERAș IONAL pe programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei ș i
creș terea 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 ș edinș ei extraordinare Consiliului Local al oraș ului
ș tei din data de 20 februarie 2020
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 pentru anul 2020
Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) din localitatea Ştei pe
anul 2020
Privind aprobarea modificării Statului de funcș ii pentru Aparatul de specialitate al Primarului
oraș ului ș tei
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Privind aprobarea Planului Anual de Acș iune în Domeniul Organizării, Administrării ș i
Acordării Serviciilor Sociale la nivelul oraș ului ș tei, pentru anul 2020
Privind aprobarea REVIZUIRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ș I FUNCș IONARE AL
CONSILIULUI LOCAL AL ORAș ULUI ș TEI aprobat prin HCL nr. 8/2016
Privind aprobarea Bugetului de venituri ș i cheltuieli ș i a Anexelor de fundamentare pe anul
2020 ale Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
Privind aprobarea Bugetului de venituri ș i cheltuieli pe anul 2020, precum ș i a Anexelor ș i
notelor de fundamentare, ale Societăţii Comerciale SOLCETA S.A. Ştei
Privind aprobarea Bugetului de Venituri ș i Cheltuieli pentru pădurea U.A.T. ș tei pentru anul
2020 ș i 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
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 situaș iei financiare la
31.12.2019, depusă la Direcș ia Finanș elor Publice Oradea
Privind predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraș iei Publice prin Compania
Naș ională de Investiș ii "C.N.I." S.A., a amplasamentului ș i asigurarea condiș iilor în
vederea executării obiectivului de investiș ii Proiect tip - „Construire Bază Sportivă Tip II –
Colegiul Naș ional „Avram Iancu” strada Lucian Blaga, nr.6, oraș ș tei, Judetul Bihor”
Privind acordarea de burse pentru elevii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
oraşul ș tei, ciclul gimnazial si liceal, pentru anul 2020
Privind alegera preș edintelui de ș edinș ă 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 ș edinș ei ordinare a Consiliului Local al oraș ului
ș tei din data de 27 februarie 2020
Privind aprobarea cofinanţarii în valoare de 40% din valoarea invesș iei, alocată din fondul
bugetelui local al Oraș ului ș tei pentru finanș area Serviciului de utilitate publică de
distribuș ie a gazelor naturale, în baza H.G. nr.209/2019, resprezentând ansamblul
activităș ilor ș i operaș iunilor desfăș urate de către concesionar pentru sau în legătură cu
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activitatea de distribuș ie a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, respectiv Oraș ul ș tei,
judeș ul Bihor, inclusiv serviciile de proiectare tehnică, documentaș ii pentru obș inerea
autorizaș iei de construire, construcș ia exploatarea ș i dezvoltarea sistemului de distribuș ie
a gazelor naturale ș i utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini ș i
aprobarea documentaș iei pentru licitaș ie al concesiunii serviciului de utilitate publică de
distribuţie a gazelor naturale în oraș ul ș tei avănd următorele documente:- caietul de sarcini
al concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, Contract-cadru
ș i documentaţia de atribuire - licitaţie publică deschisă
Privind aprobarea rectificării bugetului general al oraș ului ș tei pentru anul 2020, cu suma
de 104,23 mii lei, atât la partea de venituri cât ș i la partea de cheltuieli, bugetul total al
oraș ului ș tei 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”
ș tei
Privind aprobarea procesului verbal al ș edinș ei extraordinare a Consiliului Local al
oraș ului ș tei din data de 09 martie 2020
Privind aprobarea acordării indemnizaș iei lunare pentru consilierii locali ai oraș ului ș tei
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 ș edinș ei extraordinare a Consiliului Local al
oraș ului ș tei din data de 19 martie 2020
Privind însuș irea valorilor de piaș ă obș inute 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, ș tei ș i CF 51948 Rieni - cu suprafaș a totală de 34453 m² - proprietatea
Asociaș iei urbariale ș teiul ș i cu nr. Cad. 51094 în suprafaș ă de 34453 m², înscris în CF
51094 – proprietatea oraș ului ș tei, terenuri situate în zona de Nord-Est a oraș ului ș tei –
zona păș unii urbariale respectiv comunale din proximitatea drumului comunal ș tei – Valea
de SUS ș i a lacului oraș ului ș tei ș i în zona cimitirului oraș ului ș tei ș i aprobarea
efectuării unui schimb de teren între proprietarii acestor terenuri, fără sultă.
Privind aprobarea MODIFICĂRII REGUMANETULUI DE ORGANIZARE ș I FUNCș IONARE AL
CONSILIULUI LOCAL AL ORAș ULUI ș TEI, aprobat prin HCl nr. 40/27.02.2020
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Oraş Ionuţ

