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Proces verbal
Încheiat azi 25.06.2015 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna iunie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 131 din data de 19 iunie
2015.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul
juridic al Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absentează dl.Petrișor Traian.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar –ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec.Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichiţa Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
-Plaștin Ioan, consilier achiziții.
Pentru asigurarea sonorizării şi înregistrării şedinţei pe C.D., participă la şedinţă
dl. Sere Alin, iar pentru redactarea procesului verbalal ședinței insp. Ciolac Alexandra.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Înainte de începerea ședinței, la invitația domnului primar, Balaj Gheorghe
Iulian, directorul Cooperativei de credit ”Izorul” din orașul Ștei, domnul Horgiu Miron,
însoțit de către patru colege, a prezentat rezultatele și succesul pe care le-a dobândit
instituția condusă de domnia sa, respectiv: Locul I pe țară pentru cea mai bună
performanță bancară, Locul II pe țară la profit, Locul III pe țară la capital social. Totodată
domnul Horgiu Mircea, în calitatea de cetățean de onoare al orașului Ștei, mulțumește
Consiliului Local al orașului Ștei pentru sprijinul oferit de-a lungul timpului.
dl. Miara: îi felicită pentru rezultatele și performanța obținută la nivel național. Propune
ca, cu prilejul Zilelor Orașului Ștei, Consiliul Local al orașului Ștei, să ofere o diplomă de
excelență Cooperativei de Credit ”Izvorul ” Ștei pentru rezultatele obținute de-a lungul
timpului. De asemenea, consideră, că prin această promovare se va răsplăti mai mult
munca și performanțele obținute.
dl. Lucaciu: întreabă dacă spațiul pe care îl ocupă momentan în Ștei întrunește condițiile
pentru buna desfășurare a activității.
dl. Horgiu: spune că, pentru moment, spațiul respectiv le satisface nevoile.
Domnul primar, Balaj Iulian, îi felicită și le mulțumește pentru profesionalism și
perseverență, pentru rezultatele deosebite care nu fac decât să aducă faimă și prestigiu
orașului Ștei.
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Punctul 1: Alegerea președintelui de ședintă
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al
orașului Ștei, dna. Secretar, Dale Voichița Mariana supune spre aprobare alegerea
președintelui de ședință pe luna iunie 2015, în ordine alfabetică, respectiv Horge Dacian
Adrian. Supusă la vot această propunere este aprobată de către consilieri în unanimitate
de voturi.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.

Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
Domnul primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a PH privind transformarea
post jurist, menționând faptul că doamna jrs. Scrofan Alina, detașată la Primăria Beiuș, se
va întoarce la Primăria Ștei din 1 iulie 2015, din motive personale.
Totodată propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele cinci proiecte de
hotărâre:
1. Proiect de hotărâre Privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice,
precum și aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a celor
două clădiri ale Școlii Gimnaziale ”Miron Pompiliu”, Ștei, clădiri situate
pe str. Tineretului, nr.2, loc. Ștei, jud. Bihor și str. Nicolae Iorga, nr.28,
loc. Ștei, jud. Bihor.
2. Proiect de hotărâre Privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice
precum și aprobarea întocmirii unei documentații tehnice de reabilitare
pentru SALA DE SPORT a Școlii Gimnaziale ”Miron Pompiliu”, Sală de
Sport situată pe strada Sportului, loc.Ștei, jud. Bihor.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice
pentru bazinul aflat în incinta Ștrandului Orășenesc, Ștei, expertiză
necesară pentru derularea proiectului tehnic de modernizare a Ștrandului
Orășenesc, Ștei, investiție care se va realiza în cadrul proiectului
transfrontalier în colaborare cu localitatea HAJDUDOROG din Ungaria.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice,
precum și aprobarea întocmirii unei documentații tehnice pentru clădirea
P+2, situată în orașul Ștei, str. Independenței, nr. 19, jud. Bihor, (fostul
sediu al Poliției), în vederea transformării acesteia în locuințe.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea executării racordului electric al
blocului Z4 și execuția unui racord electric tip inel cu blocul Z1, (conform
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fișei de soluții elaborate de SC Electrica SA Oradea), precum și aprobarea
proiectării și execuției lucrărilor de amenajare trotuare, parcări, drum de
acces și zonă verde la Blocul ANL Z4 de pe str. Andrei Mureșanu, nr. 2 B,
loc. Ștei, jud. Bihor.

Președintele, dl. Horge Dacian Adrian, supune la vot aprobarea noii ordini de zi,
care este votată cu 13 voturi ”pentru” și o ”abținere” ( dl. Miara Horia).

Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali cu 13 voturi ”pentru” și o
”abținere” ( dl. Miara Horia).

Punctul 3: Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al
orașului Ștei din data de 28.05.2015.
Nefiind obiecții legate de procesul verbal menționat mai sus, președintele de
ședință supune la vot aprobarea acestuia, fiind votat în unanimitate de voturi.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice,
precum și aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a celor două
clădiri ale Școlii Gimnaziale ”Miron Pompiliu”, Ștei, clădiri situate pe str.
Tineretului, nr.2, loc. Ștei, jud. Bihor și str. Nicolae Iorga, nr.28, loc. Ștei, jud.
Bihor.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: spune că, este de acord cu proiectul de hotărâre și cu celelalte două proiecte de
hotărâre de pe ordinea de zi, considerându-le necesare și utile. Propune ca, pe viitor,
comisiile să se facă din timp pentru a putea fi discutate pe îndelete toate aspectele
importante aspect care duce implicit la îmbunătățirea modului de lucru.
dl. Păulaș: spune că, la Școala Generală ”Miron Pompiliu” din orașul Ștei este o situație
de risc major pentru toți elevii și pentru personal, nu intenționează a căuta vinovați, se
referă la cum se pot evita astfel de situații. De asemenea, propune identificare riscurilor la
toate clădirile administrate de Consiliul Local al Orașului Ștei, Cladiri vechi de 40-60 de
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ani, care 100% prezintă riscuri, pentru a preveni apariția acestor gen de incidente pe
viitor.
dl. Dumitraș: începe prin a da exemplu situația de la Colegiul Național ”Avram Iancu”
din orașul Ștei, care expertizează tehnic clădirea an de an, cu o firmă din Oradea contra
unei sume de 800 de lei. De asemenea, propune ca odată cu expertizarea clădirilor din
oraș care prezintă grade de risc, să se evalueze și cele recepționate de curând, pentru a se
verifica, pe această cale, calitatea lucrărilor și implicit modul în care s-au cheltuit banii
publici, pentru că, în opinia domniei sale, multe clădiri finalizate recent sunt niște ”
bombe publice”, prezentând un real risc pentru elevi, cât și pentru cetățenii orașului Ștei.
În continuare, apreciază că, lucrările de reabilitare de la Sala de Sport de la Școala
Gimnazială nu ar trebui expertizate, dacă sunt făcute corect, având în vedere faptul că
sunt foarte recente.
dl. Lucaciu: spune că, expertizele tehnice sunt utile și necesare și adaugă faptul că la
orice lucrare trebuie să existe un diriginte de șantier. Toate lucrările, indiferent de
categorie, indiferent de beneficiar trebuie să aibă măcar un exemplar din documentația
tehnică, orice lucrare are termen de garanție în baza contractului și pe perioada garanției
executantul răspunde de lucrare, acel contract trebuie să existe și la școală, trebuie
verificat și apoi se poate discuta. Este de părere că era nevoie de o analiză a situației în
regim de urgență, când s-a întmplat ce s-a întâmplat la școală pentru că este vorba de
învățământul din Ștei.
Mai adugă faptul că, Sala de Sport a fost finanțată de CNI, lucrarea trebuia executată în
condiții tehnice clare și o recepție pe măsură, iar comisia trebuie să răspundă. Nu trebuie
să mai avem dubii față de niște lucrări executate la timp și finanțate nu din bugetul local
ci din alt buget, decât banii publici din orașul Ștei.
dl. Harn: prezintă un scurt istoric privind situația lucrărilor, criticând modul de gestionare
al lucrărilor din trecut, de pe vremea fostului primar. Este de părere că vinovații se pot
vedea, că vinovată este și comisia care nu și-a făcut treaba și că s-au recepționat lucrări
care nici nu există.
dl. Balaj-primar: afirmă că, au trecut trei săptămâni de la acel incident în care o parte din
cornișă s-a desprins și a căzut de la clădirea școlii vechi. Consiliul de administrație s-a
întrunit în regim de urgență, s-au luat măsuri foarte bune, am izolat clădirea, am luat
legătura cu Inspectoratul de Stat în Construcții. După părerea domniei sale, este o gravă
problemă de management, adăugând faptul că, cele 5 miliarde ivestite în clădire nu au
fost gestionați în cel mai bun mod. Din acest motiv, propune o expertiză pentru toate
aceste obiective, deoarece este foarte important mai ales pentru clădirile vechi, cele noi se
pot doar evalua.
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dl. Lucaciu: întreabă care este sursa de finanțare pentru contractul cu Școala Generală,
dânsul fiind de părere că suma a venit din partea Ministerului Învățământului, prin
intermediul Inspectoratului Școalar direct la școală.
dl. Balaj-primar: afirmă referitor la lucrările de la Sala de Sport că sunt sub orice critică,
menționând că dacă ar fi fost primar pe vremea respectivă nu ar fi acceptat o asemenea
lucrare și că ar fi făcut o evaluare, care nu s-a făcut, pentru că nu există nicăieri
documente cum nu există nici la Școala Generală. Motivează și celelalte proiecte de
hotărâre de pe ordinea de zi, apreciindu-le ca fiind necesare și utile.
dl. Plaștin: spune că nu există documente de la Școala Generală, la niciuna dintre clădiri.
dl. Păulaș: aduce acuze la adresa fostului primar cu prvire la modul defectuos prin care au
fost executate lucrările.
Se trece la vot, acest punct fiind aprobat în unanimitate.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.

Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea efectuării unei expertize
tehnice precum și aprobarea întocmirii unei documentații tehnice de reabilitare
pentru SALA DE SPORT a Școlii Gimnaziale ”Miron Pompiliu”, Sală de Sport
situată pe strada Sportului, loc.Ștei, jud. Bihor.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Nemaifiind înregistrate luări de cuvânt, președintele de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre care este votat favorabil în unanimitate.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea efectuării unei expertize
tehnice pentru bazinul aflat în incinta Ștrandului Orășenesc, Ștei, expertiză
necesară pentru derularea proiectului tehnic de modernizare a Ștrandului
Orășenesc, Ștei, investiție care se va realiza în cadrul proiectului transfrontalier în
colaborare cu localitatea HAJDUDOROG din Ungaria.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Nemaifiind înregistrate luări de cuvânt, președintele de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre care este votat favorabil în unanimitate.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
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Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea efectuării unei expertize
tehnice, precum și aprobarea întocmirii unei documentații tehnice pentru clădirea
P+2, situată în orașul Ștei, str. Independenței, nr. 19, jud. Bihor, (fostul sediu al
Poliției), în vederea transformării acesteia în locuințe.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Nemaifiind înregistrate luări de cuvânt, președintele de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre care este votat favorabil în unanimitate.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.

Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind aprobarea executării racordului
electric al blocului Z4 și execuția unui racord electric tip inel cu blocul Z1, (conform
fișei de soluții elaborate de SC Electrica SA Oradea), precum și aprobarea
proiectării și execuției lucrărilor de amenajare trotuare, parcări, drum de acces și
zonă verde la Blocul ANL Z4 de pe str. Andrei Mureșanu, nr. 2 B, loc. Ștei, jud.
Bihor.
dl. Miara: spune că este de acord cu proiectul de hotărâre, mai mult decât atât, a cerut
domnului Plaștin în ședința de comisie avizul tehnic de racordare și are o nelămurire cu
privire la valoarea lucrării.
dl. Plaștin: spune că, încă nu se știe valoarea, pentru că nu este făcut proiectul, trebuie să
se vorbească cu proiectantul.
dl. Balaj-primar: spune că, valoarea se va trece la rectificare, pentru că nu era prevăzut în
buget, în momentul în care s-a întocmit.
dl. Moldovan: spune că, la subsolul de la aceste blocuri să nu întâmpinăm aceleași
probleme ca și la celelalte ANL-uri.
dl. Balaj-primar: spune că, ne vom gândi la soluții împreună cu proiectantul.
dl. Miara: întreabă dacă mai sunt probleme cu canalizarea la celelalte ANL-uri.
dl. Balaj-primar: răspunde că nu mai sunt probleme.
dl. Dumitraș: întreabă care este sursa de căldură în noile ANL-uri.
dl. Balaj-primar: răspunde că sursa de căldură este cea din proiect, adăugând faptul că
deocamdată nu ne putem angaja în achiziționarea unei centrale pentru gaz sau petru apa
geo-termală, momentan așa e licitat proiectul.
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dl. Miara: spune că, a identificat valoarea racordului ca fiind aproximativ un 1,2 miliarde
lei vechi care trebuie prinși în buget la o rectificare.
Președintele de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre, acesta fiind votat în
unanimitate.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.

Punctul 9: Informare privind adreasa cu nr.1137/03.06.2015 de la Școala
Gimnazială ”Miron Pompiliu”, Ștei, înregistrată la sediul Pimăriei orașului Ștei sub
nr.1709/03.06.2015.
Consilierii locali au luat la cunoștință informarea prezentată.
Punctul 10: Informare privind adresa cu nr. 885/CL8 din 10.06.2015, a dlui
BALACIU VASILE, domiciliat pe str. Crișul Negru, nr. 1, loc. Ștei.
Consilierii locali au luat la cunoștință informarea prezentată.
Punctul 11: Diverse
dl. Dumitraș: începe prin a adresa primarului orașului Ștei o rugăminte, respectiv
organizarea unei întâlniri, la nivel de oraș cu toți cei responsabili cu ordinea publică,
sesizând următoarele: scandalurile ce apar după o anumită oră, pe perioada de vară,
existența unor indivizi care deranjează ordinea publică, care beau bere și scuipă semințe
în centrul orașului, parcarea mașinilor pe spațiile verzi și furtul a peste 10 biciclete din
oraș.
dna. Barna: spune că, ar dori o lămurire cu privire la situația gazului din oraș.
Totodată este de părere că ar trebui o hotărâre în cadrul Consiliului Local prin
care să fie responsabilizați acei agenți economici care au în jurul lor un anumit spațiu de
care să se îngrijească.
dl. Moldovan: spune că, agenții economici sunt obligați să întrețină ordinea și curățenia
până în axa drumului.
dna. Țigan: întreabă care este situația celor doi medici care au solicitat concesionarea
spațiilor din incinta dispensarului uman situat pe strada Nicolae Iorga, nr.32 din orașul
Ștei.
dl. Harn: propune ca în expertiză să se evalueze și materialele cantitative înglobate în
reabilitarea Casei de Cultură și în plus, solicită o evaluare a celor două apartamente
rămase libere în urma mutării pensionarilor la Casa de Cultură.
Totodată, solicită Primăriei orașului Ștei motivele pentru care nu funcționaează
fântâna din fața Casei de Cultură cu toate că acestă lucrare a fost recepționată.
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dl. Păulaș: propune ca responsabilii de la instituțiile publice să prezinte planul de
întreținere al clădirilor, al spațiilor pe care le administrează unde intră și verificările
clădirilor.
dl. Balaj-primar: spune că, verificările la școli se fac în fiecare toamnă, înaite de
începerea școlii, împreună cu un delegat din partea Prefecturii.
dl. Balaj-primar: informează consilierii locali cu privire la faptul că urmează să plece în
concediu în luna iulie pe o perioadă de două săptămâni. După aceea, solicită consilierilor
locali să facă propuneri pentru cetățenii de onoare având în vedere că în luna august vor fi
decernate aceste distincții. De asemenea, menționează că se lucrează la trotuare, care vor
fi executate cu pistă pentru bicicliști, având în vedere numărul mare de solicitări în acest
sens. În aceeași ordine de idei, urmează ca în oraș să fie amplasate suporturi pentru
biciclete.
În altă ordine de idei, menționează faptul că la 31 august, anul curent urmează a
se finaliza noile blocuri ANL, în acest sens face apel la persoanele interesate, solicitândule să depună cereri pentru ocuparea acestor locuințe la sediul Primăriei orașului Ștei.
În ceea ce privește introducerea gazului în orașul Ștei, domnia sa menționează că,
săptămâna trecută firma Melfi a venit în orașul Ștei și a asigurat conducerea primăriei, că
în cel mai scurt timp, Ministerul Energiei va semna actul adițional necesar pentru reluarea
și finalizarea alimentării cu gaz a orașului Ștei.
Mai dorește să informeze consilierii locali și locuitorii orașului Ștei, cu privire la
faptul că până la finalul anului se vor finaliza procedurile de închidere și ecologizare a
gropii de gunoi.
În ceea ce privește forajul de apă geotermală, potrivit ultimelor informații,
Administrația Publică a orașului Ștei are posibilitatea să obțină licența de exploatare.
Legat de solicitarea dnei. Țigan, domnul primar, spune că, cei doi medici de
familie care au solicitat spații în incinta Dispensarului Uman sunt programați să semneze
contractele pentru mâine, orele amiezii.
dna. Țigan: apreciază că, pentru concesionarea acestor spații este nevoie de hotărâre de
Consiliu Local distinctă.
dl. Balaj-primar: spune că, există hotărâre de Consiliu Local încă din anul 2006 cu privire
la disponibilitatea Consiliului Local în ceea ce privește concesionarea acestor spații în
care se desfășoară activități medicale.
dna. Țigan: spune că, fiind implicată direct în acest gen de activități cunoaște foarte bine
procedura și insistă asupra emiterii hotărârii de Consiliu Local în acest sens.
dl. Oraș: expune succint demersurile efectuate în cazul de față, menționând că măsurile
luate până în prezent sunt conforme cu legislația în vigoare fiind aprobate de DSP Bihor.
dna Dale- secretar: spune că, având în vedere aceste discuții se va ține cont de punctul de
vedere al dnei. Țigan și pentru a elimina orice suspiciune în cel mai scurt timp se vor
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întocmi două proiecte de hotărâre privind concesionarea de spații pentru cei doi medici
de familie.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:30, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 10 (zece) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 54/25.06.2015 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iUNIE
2015 în persoana dlui HORGE DACIAN ADRIAN;
H.C.L. nr. 55/25.06.2015 – Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 25 iunie 2015, orele 13.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 56/25.06.2015 Privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului
Local al orașului Ștei din data de 28.05.2015;
H.C.L. nr. 57/25.06.2015 –Privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice, precum și
aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a celor două clădiri ale Școlii
Gimnaziale „Miron Pompiliu”, Ștei, clădiri situate pe str. Tineretului, nr. 2, loc. Ștei, jud.
Bihor și str. Nicolae Iorga, nr. 28, loc. Ștei, jud. Bihor;
H.C.L. nr. 58/25.06.2015 - Privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice, precum și
aprobarea întocmirii unei documentații tehnice de reabilitare pentru SALA DE SPORT a
Școlii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, Ștei, Sală de Sport situată pe strada Sportului, loc.
Ștei, jud. Bihor;
H.C.L. nr. 59/25.06.2015 - Privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice pentru
bazinul aflat în incinta Ștrandului Orășenesc, Ștei, expertiză necesară pentru derularea
proiectului tehnic de modernizare a Ștrandului Orășenesc, Ștei, investiție care se va
realiza în cadrul proiectului transfrontalier în colaborare cu localitatea HAJDUDOROG
din Ungaria;
H.C.L. nr. 60/ 25.06.2015- Privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice, precum
și aprobarea întocmirii unei documentații tehnice pentru clădirea P+2, situată în oraşul
Ştei, str. Independenţei, nr. 19, jud. Bihor, (fostul sediu al Poliției), în vederea
transformării acesteia în locuințe;
H.C.L. nr. 61/25.06.2015- Privind aprobarea executării racordului electric al blocului
ANL Z4 și execuția unui racord electric tip inel cu blocul ANL Z1, (conform fișei de
soluții elaborate de SC Electrica SA Oradea), precum și aprobarea proiectării și execuției
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lucrărilor de amenajare trotuare, parcări, drum de acces și zonă verde la la Blocul ANL
Z4 de pe str. Andrei Mureșanu, nr. 2 B, loc. Ștei, jud. Bihor.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Horge Dacian Adrian

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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