TABEL CU HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
DIN ANUL 2021 (H.C.L. nr. 1/28.01.2021 - H.C.L. nr. ___/__.12.2021)
Nr.
HCL
1

Data
adoptării
H.C.L.-ului
28.01.2021

2

28.01.2021

3

28.01.2021

4

28.01.2021

5

28.01.2021

6

28.01.2021

7

28.01.2021

Obiectul H.C.L.-ului
Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2021 în persoana d-lui Cuc
Adrian-Manuel
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 23 decembrie 2020, ora 13.00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Ștei din
data de 23.12.2020
Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Mihuța CristianMihai, consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei, ca urmare a demisiei acestuia şi
declararea ca vacant a locului de consilier local al d-lui Mihuța Cristian-Mihai
Privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a oraşului
Ştei, a unei suprafețe totale de 615 mp reprezentată de terenul cu nr. cad. 221 din CF 50625
ŞTEI aferent construcţiilor din incinta Clubului copiilor din Ştei şi a Grădiniţei cu program
normal din Ştei, construcţii aflate în proprietatea publică a oraşului Ştei
Privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice generale de conducere și de
execuție, pentru funcțiile contractuale de conducere și de execuție, precum și indemnizațiile
pentru funcțiile de demnitate publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
orașului Ștei, începând cu data de 13.01.2021
Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local Ștei (respective dl. Jude Alexandru-

Stadiu de
punere în
aplicare
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

8

28.01.2021

9

28.01.2021

10

28.01.2021

11

28.01.2021

12

28.01.2021

13

28.01.2021

14

16.02.2021

15

16.02.2021

16

16.02.2021

Jan și dl. Andru Criastian-Adrian ) pentru a face parte din comisia de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Ștei
Privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului
orașului Ștei
Privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă prestate lunar de către beneficiarii de sume acordate ca ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2021
Privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor pentru activităţile de apă, canal şi epurare la
S.C. Solceta S.A. Ştei, care să se aplice începând cu data de 01.02.2021
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. 17, judeţul Bihor,
domnului Paşca Ioan
Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de ridicare, transport și depozitare în
spații special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe drumurile publice, în
zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri, în zone de agrement și pe locurile de parcare
rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu handicap și procedurile
de ridicare a vehiculelor abandonate ori fără stăpân
Privind aprobarea utilizării sumei de 600,000 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat
la 31.12.2020, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare în anul 2021 aferent proiectului
„Refacere captare rețea de alimentare cu apă ”
Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2021 în persoana d-nei Cuc
Simina-Elisabeta
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 16 februarie 2021, ora 12.00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Ștei din

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

17

16.02.2021

18

16.02.2021

19
20

16.02.2021
16.02.2021

21

16.02.2021

22

25.02.2021

23

25.02.2021

24

25.02.2021

25

25.02.2021

data de 28.01.2021
Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar
care va funcționa la nivelul orașului Ștei pentru anul școlar 2021- 2022
Privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului
orașului Ștei
Privind aprobarea înființării unei publicații de interes local
Privind adoptarea unei hotărâri privind aprobarea contractarii unei firme specializate pentru
procedura de evaluare a imobilelor ce fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de
utilitate publică a orașului Ștei
Privind neasumarea 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 2021-2022
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 25 februarie 2021, ora 13:00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului
Ștei din data de 16.02.2021
Privind aprobarea modificării componenței comisiilor de specialitate a Consiliului Local al
oraşului Ştei, respectiv a Comisiei de specialitate nr 3 (Comisia social-culturală, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, tineret şi sport, juridică şi de
disciplină) prin completarea ei cu d-na Coroiu Aurelia Manuela, consilier local
Privind aprobarea conservării şi prezervǎrii (pǎstrarea exteriorului clǎdirilor la forma iniţialǎ,
fǎrǎ a se mai interveni asupra elementelor arhitecturale originale) clădirilor cu arhitectură de
tip totalitarist din Ştei, conform anexelor (tabele şi fotografii), care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre

Realizat
Realizat
În derulare
În derulare

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

26

25.02.2021

27

25.02.2021

28

25.02.2021

29

25.02.2021

30

25.02.2021

31

03.03.2021

32

03.03.2021

33

03.03.2021

Privind aprobarea modificării Regulamentului privind asistentul personal al persoanei cu
handicap grav la nivelul orașului Ștei, precum și stabilirea criteriilor generale și a punctajelor
pentru selecția dosarelor în vederea angajării asistenților personali ai persoanelor cu handicap
grav
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafață de 962 mp ( aflat pe nr. top.
608/1 = 280 mp/2295 mp din CF 199 Ştei, nr. top. 608/2 = 313 mp/2295 mp din CF 199 Ştei,
nr. top. 609/1 = 126 mp/4763 mp din CF 199 Ştei, nr. top. 611 = 97 mp/2083 mp din CF 21
Ştei şi nr. top. 612 = 146 mp/2540 mp din CF 2962 Ştei) şi trecerea acestei suprafeţe de 962
mp aferente pentru „STAŢIE DE EPURARE - MODUL NR. III – ZONĂ DE PROTECŢIE” situată
pe str. Crişul Negru f.n. din oraşul Ştei, în domeniul public al orașului Ștei
Privind aprobarea majorării unor tarife practicate de către administratorul Cimitirului
Orășenesc Ștei
PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL ORAȘULUI ȘTEI ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL ORAȘULUI ȘTEI, PE O
PERIOADĂ DE 10 ANI.
Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2020,
(contul de execuţie venituri şi contul de execuţie cheltuieli), conform situației financiare la
31.12.2020, depusă la AJFP ORADEA, Serviciul Sinteză și asistența elaborării și execuției
bugetelor locale
Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2021 în persoana d-lui Gruie
Adrian-Ioan
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 3 martie 2021, ora 08.30, care va avea loc sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Ștei din
data de 25.02.2021

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

34

03.03.2021

35

05.03.2021

36

05.03.2021

37

05.03.2021

38

05.03.2021

39

05.03.2021

40

25.03.2021

Privind aprobarea constituirii în favoarea concesionarului S.C. Nova Power & Gas S.R.L. Cluj
Napoca, cu titlu gratuit, în baza unui contract de comodat, dreptul de folosinţă cu scop de
utilitate publică a unui teren în suprafaţă de 280 mp (14 m x 20 m), parţial pe terenul cu nr.
cad. 51751 înscris în CF 51751 Lunca şi parţial pe nr. cad. 51756 înscris în CF 51756 Lunca,
ambele aflate în proprietatea oraşului Ştei, conform planului de situaţie anexat, drept de
folosinţă cu scop de utilitate publică necesar amplasării Staţiei de reglare - măsurare-predare
gaze (SRMP Ştei-Hotărel)
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 5 martie 2021, ora 13:00, care va avea loc sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a
Consiliului local al orașului Ștei din data de 03.03.2021
Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru pădurea U.A.T. Ștei pentru anul
2021 și exploatarea a 500 de mc masă lemnoasă rezultată din tăierile de igienă, masă
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 2021-2022
Privind aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru
autoturismele, mașinile, microbuzul, autoutilitarele și utilajele aflate în dotarea Primăriei
Orașului Ștei
Privind aprobarea alocarii terenului situat în zona lacului, cu nr. cadastral 51948, înscris în CF
nr.51948 în suprafaţa de 11.984 mp, în vederea stocării temporare a deşeurilor inerte
rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza U.A.T. Ștei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 5 martie 2021, ora 13:00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

41

25.03.2021

42

25.03.2021

43

25.03.2021

44

25.03.2021

45

25.03.2021

46

25.03.2021

47

25.03.2021

48

25.03.2021

49

25.03.2021

50

31.03.2021

Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a
Consiliului local al orașului Ștei din data de 05.03.2021
Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui MICLE GEORGERAUL , consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei, ca urmare a demisiei acestuia şi
declararea ca vacant a locului de consilier local al d-lui MICLE GEORGE- RAUL
Privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului
orașului Ștei
Proiect de hotărâre Privind aprobarea ordinii de zi cuprinsa în convocatorul Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor S.C Solceta S.A. Ştei, care va avea loc în data de 02.04.2021, ora
17,00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ştei, str. Andrei Mureşanu, nr. 4B şi
împuternicirea reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. S.C. Solceta S.A. să susţină şi să
voteze punctele de pe ordinea de zi şi să semneze actele finale ale şedinţei Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor S.C.Solceta S.A.Ştei
Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) din localitatea Ştei pe
anul 2021
Privind aprobarea conferirii titlului de cetăţean de onoare, post mortem, defunctului PURLE
ALEXANDRU, veteran de război
Privind închirierea, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unui imobil („teren totalizând
19,2475 ha, având destinația de pajiște”), situat pe raza administrativ-teritoriala a orașului
Ștei, judeţul Bihor
Privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare, în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice necesare, nu se pot
asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în cadrul Primăriei oraşului Ştei
Privind aprobarea Bilanțului Contabil întocmit la data de 31.12.2020 al Societăţii Comerciale
“CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
În derulare

Realizat

Realizat
Realizat

51

31.03.2021

52

31.03.2021

53

31.03.2021

54
55

09.04.2021
09.04.2021

56

09.04.2021

57

09.04.2021

Local al oraşului Ştei din data de 31 martie 2021, ora 12:00, care va avea loc sala de şedinţă
a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Ștei din
data de 25.03.2021
Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Creșterea
numărului de utilizatori de servicii și aplicații digitale în vederea facilitării derulării cursurilor
on-line”,Programul Operațional Competitivitate,Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, esănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea
2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE
Privind constituirea unei comisii speciale de analiză cereri, propuneri, identificare soluții pentru
achiziționare, vânzare sau schimb imobile, inclusiv în situații litigioase, pentru imobile aflate
în proprietatea publică sau privată a orașului Ștei și în administrarea Consiliului local al
orașului Ștei
Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2021 în persoana d-lui Harn Mihai
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 9 martie 2021, ora 14:00, care va avea loc sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a
Consiliului local al orașului Ștei din data de 31.03.2021
Privind însuşirea valorii de piaţă obţinute în urma evaluării imobiliare pentru terenul cu nr. top.
123/6, în suprafaţă de 473 mp, înscris în CF 51226 Ștei, teren situat pe strada Cuza Vodă şi
aprobarea plăţii contravalorii acestuia, respectiv preţul de 22.231 euro, echivalentul a 109.168
lei (osutănouămiiosutăsaizecisiopt lei)

Realizat
În derulare

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

58

09.04.2021

59

09.04.2021

60

09.04.2021

61

22.04.2021

62

22.04.2021

63

22.04.2021

64

22.04.2021

65

22.04.2021

Privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrație prin
Compania Națională de Investiții “CNI”-S.A. pe bază de protocol a amplasamentului, clădire
secție balneologie și teren aferent, situate în orașul Ștei, strada Lucian Blaga nr. 6, județul
Bihor, aflat în proprietatea publică a unității administrative-teritoriale oraș Ștei, județul Bihor,
clădire în suprafață construită la sol de 727 mp și teren aferent în suprafață de 3327 mp din
totalul de 3485 mp înscriși în cartea funciară, idetificat potrivit Cărții funciare nr. 50740, nr.
Topo 50740 și nr. Topo 50740-C1, liber de orice sarcini în vederea și pe perioada realizării de
către CNI-SA a obiectivului de investiție ,, EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE
SECȚIE BALNEOLOGIE ȘTEI”
Privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din
unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din orașul Ștei
Privind stabilirea cotei ce revine titularilor dreptului de administrare a imobilelor proprietate
publică a orașului Ștei din contravaloarea chiriei percepută de către aceștia în baza
contractelor încheiate cu terții, pentru contractele de închiriere în vigoare
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 22 aprilie 2021, ora 15:00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a
Consiliului local al orașului Ștei din data de 09.04.2021
Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, precum și a Anexelor și
notelor de fundamentare, ale Societăţii Comerciale SOLCETA S.A. Ştei
Privind adoptarea unei hotărâri privind înfiinţarea unei noi coli de Carte Funciară pentru
numărul topografic 826 de pe teritoriul cadastral al oraşului Ştei şi trecerea acestui imobil în
domeniul privat al oraşului Ştei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafață de 550 mp ( aflat pe nr. top.
414/6 = 550 mp/2148 mp din CF 3452 Ştei) şi trecerea acestei suprafeţe de 550 mp aferente

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat
În derulare

În derulare

66

22.04.2021

67

22.04.2021

68

22.04.2021

69

22.04.2021

70

22.04.2021

71
72

22.04.2021
29.04.2021

73

29.04.2021

74

29.04.2021

pentru „Hală piaţă cu copertină” situată pe str. Poet Andrei Mureşanu f.n. din oraşul Ştei, în
domeniul public al orașului Ștei
Privind aprobarea executării de către UAT Orașul Ștei a acțiunilor de curățare și igienizare a
terenurilor în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați și aprobarea sumei de 30.000
lei cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a
recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii
Privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării generale ordinare a
acţionarilor S.C Solceta S.A. Ştei, care va avea loc în data de 29.04.2021, ora 17,00, în sala de
şedinţe a Primăriei oraşului Ştei, str. Andrei Mureşanu, nr. 4B şi împuternicirea
reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. S.C. Solceta S.A. să susţină şi să voteze punctele
de pe ordinea de zi şi să semneze actele finale ale şedinţei Adunării generale ordinare a
acţionarilor S.C.Solceta S.A.Ştei
Privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului
orașului Ștei
Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Anexelor de fundamentare pe anul
2021 ale Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
Privind acordarea de burse pentru elevii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
oraşul Ștei ciclul gimnazial si liceal, pentru anul bugetar 2021
Privind aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2021
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 29 aprilie 2021, ora 13:00, care va avea loc sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului
Ștei din data de 22.04.2021
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafață de 240 mp provenit din nr.
top. 357/1 = 240 mp din CF 50365 Ştei şi trecerea acestuia în favoarea Statului Român,

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
În derulare

75
76

29.04.2021
29.04.2021

77

29.04.2021

conform inscripţiilor actuale de CF
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, la nivelul orașului Ștei
Privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI
LOCAL AL ORAȘULUI ȘTEI
Privind aprobarea facturării cantității de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici la nivelul
cotei procentuale de 100% din cantitatea de apă furnizată din orașul Ștei

Întocmit,
Consilier juridic
Oraş Ionuţ

Realizat
Realizat
Realizat

