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Proces verbal
Încheiat azi 11.09.2015 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna septembrie.
Şedinţa a fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 206 din
data de 2 septembrie 2015.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul juridic
al Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absentează dl.Petrișor Traian, dl.
Miara Horia și dl. Dumitraș Horia.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar –ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec.Cioară Marius Dorel;
- Secretar – prin dispoziție jrs. Scrofan Alina Steliana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
- Scridon Valeria, ispector și Cioica Nadia, ing. topo.
De asemnea, mai participă la ședință, în calitate de invitați, dl. Aron Radu,
Manager Spital Orășenesc Ștei, dna. Odeșteanu Monica, Manager S.C. Solceta S.A. Ștei
și dl. Turi Tiberiu, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Solceta S.A. Ștei.
Pentru asigurarea sonorizării şi înregistrării şedinţei pe C.D., participă la şedinţă
dl. Sere Alin, iar pentru redactarea procesului verbal al ședinței insp. Ciolac Alexandra.
Şedinţa a început la ora 09:00.

Punctul 1: Alegerea președintelui de ședintă
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al
orașului Ștei, dna. Scrofan Alina, spune că, din motive personale dl. Miara, nu poate
participa la ședință, domnia sa urmând a fi președinte de ședință, următorul consilier local
care urmează a fi președinte de ședință, în ordine alfabetică, fiind dl. Moldovan, drept
urmare, supune spre aprobare alegerea președintelui de ședință pe luna septembrie 2015,
în persoana dlui Moldovan Teodor.
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.
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Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
dl. Lucaciu: solicită executivului corelarea datelor privind rapoartele de
specialitate aferente proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de zi și data de înregistrare a
invitației la ședință.
dl. Moldovan: în calitate de președinte de ședință, supune la vot aprobarea ordinii
de zi după cum urmează:
1. Alegerea președintelui de ședință.
2. Aprobarea ordinii de zi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei
pe anul 2015, Secțiunea de dezvoltare, cu suma de 40 mii lei pentru cheltuieli capital.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 92/13.08.2015
Privind aprobarea formării unui număr cadastral în suprafaţă de 986 mp, (aflat sub
drumul de acces care duce la amplasamentul unde se va construi platforma de stocare
temporară din cadrul proiectului „Sistem de Management integrat al deșeurilor solide
din județul Bihor și către Depozitul de deșeuri neconforme din orașul Ștei), precum și
aprobarea notării numărului cadastral care se formează în favoarea Oraşului Ştei.
5. Proiect de hotărâre privind acordul în vederea alocării sumei de 9.993 lei pentru
anul 2015 către administratorul Cimitirului Orășenesc Ștei, sumă ce reprezintă
contravaloarea lucrărilor efectuate de administratorul Cimitirului Orășenesc Ștei pentru
întreținerea celor 290 de morminte fără aparținători și a spațiilor dintre morminte.
6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local
al oraşului Ştei în AGA SC Solceta SA, Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi și a
materialelor de pe ordinea de zi a AGOA(Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) SC
SOLCETA SA Ştei.
7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 2 A, scara B, ap. 18, oraşul Ştei,
jud. Bihor, d-nei Bîrzan Ramona Cristina.
Ordinea de zi, este votată de către consilierii locali în unanimitate de voturi
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali în unanimitate de voturi
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Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local
al oraşului Ştei pe anul 2015, Secțiunea de dezvoltare, cu suma de 40 mii lei pentru
cheltuieli capital
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil, fără amendamente proiectul de hotărâre.
dl. Moldovan: în calitate de președinte de ședință, constată că nu sunt înregistrate
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și se trece la vot, atât pe articole cât și
per ansamblu, acest proiect de hotărâre fiind aprobat în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali cu
unanimitate de voturi.

Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării HCL nr.
92/13.08.2015 Privind aprobarea formării unui număr cadastral în suprafaţă de 986
mp, (aflat sub drumul de acces care duce la amplasamentul unde se va construi
platforma de stocare temporară din cadrul proiectului „Sistem de Management
integrat al deșeurilor solide din județul Bihor și către Depozitul de deșeuri neconforme
din orașul Ștei), precum și aprobarea notării numărului cadastral care se formează în
favoarea Oraşului Ştei
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, fără amendamente.
dl. Moldovan: constată că, nu s-a înscris nimeni la cuvânt, prin urmare, în calitate
de președinte de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și per ansamblu,
acesta fiind votat favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali cu
unanimitate de voturi.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind acordul în vederea alocării sumei de
9.993 lei pentru anul 2015 către societatea comercială care administrează Cimitirul
Orășenesc Ștei, sumă ce reprezintă contravaloarea lucrărilor efectuate pentru
întreținerea celor 290 de morminte fără aparținători și a spațiilor dintre morminte
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind înregistrate luări de cuvânt, dl. Moldovan, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre, atât pe articole cât și per ansamblu, acesta fiind votat
favorabil în unanimitate.
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Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali cu
unanimitate de voturi.

Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului
Consiliului Local al oraşului Ştei în AGA SC Solceta SA, Ştei, să susţină aprobarea
ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA(Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor) SC SOLCETA SA Ştei
Comisia 1 avizează nefavorabil proiectul de hotărâre, în timp ce Comisiile 2 și 3
au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Păulaș: începe prin a-și manifesta dezacordul cu privire la modul în care a fost
organizată această ședință și continuă prin a spune că, pe lângă materialele care însoțesc
acest proiect de hotărâre, mai trebuia atașat și un raport privind modul în care actuala
conducere a respectat indicatorii de performanță aprobați de către Consiliul local.
Mai adaugă faptul că, acest gen de raport, domnia sa, l-a solicitat și anul trecut și
cu 2 ani în urmă, dar tot fără folos, deoarece acesta nu a fost prezentat Consiliului local
până în prezent, motivația solicitării acestui gen de raport venind din dorința ca societatea
să își realizeze obiectivul pentru care a fost constituită, respectiv, prestarea unui serviciu
de calitate și nu acela de a realiza un profit.
dl. Moldovan: critică modul în care conducerea S.C. Solceta trece pe pierdere
sumele neîncasate de la datornici, datornici care vor profita de această slăbiciune, fiind
iertați de la plata datoriilor, iar în acest fel pierderile pentru societate se vor accentua.
În aceeași ordine de idei, domnia sa, spune că, înțelege unele excepți, ale unor
datornici nevoiași, care pur și simplu nu au de unde plăti, dar nu înțelege, de ce, S.C.
Băița, un agent comercial care mergea foarte bine, nu își plătește datoriile, ba mai mult,
acum este iertat de la plata lor.
În final, propune conducerii S.C. Solceta, să uzeze de toate căile legale de atac
pentru recuperarea datoriilor.
dl. Turi: spune că, principala problemă a societății o reprezintă, datoriile vechi,
moștenite de la fosta conducere. Acestea împreună cu cele actuale, crează un climat
periculos pentru societate, actuala conducere, încercând din răsputeri să rezolve toate
problemele din mers.
dna. Odeșteanu: spune că, sumele neîncasate se datorează în primul rând faptului
că, marea majoritate a datornicii sunt insolvenți, iar Solceta fiind ultimii la masa credală,
pur și simplu nu mai are de unde își recupera datoriile.
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dna. Barna: legat de Anexa nr. 2, întreabă care au fost motivele pentru care au fost
respinse de către Instanțele de judecată unele creanțe?
dna. Odeșteanu: spune că, în proporție de 90% din cazuri Solceta câștigă
procesele privind datoriile celor rău platnici.
În 10% din cazuri, procesele se pierd datorită faptului că, beneficiarii nu și-au
reînnoit contractele prin acte adiționale semnate, dar serviciul a fost prestat în continuare,
această situații survenind în mandatul fostei conduceri.
Potrivit legii, serviciul de salubritate trebuie prestat în fiecare localitate, iar dacă
beneficiarii nu își plătesc datoriile, Primăriile trebuie să achite din bugetul propriu
contravaloare datoriilor.
dna. Barna: spune că, în opinia domniei sale, nu mai este nevoie de hotărârea
AGA din moment ce în cele mai multe situații există hotărâri definitive și irevocabile
pronunțate de către instanțele de judecată.
dl. Moldovan: spune că, în Anexa nr. 2 sunt cuprinse și acele datorii prescrise, nu
doar cele respinse de către instanțele judecătorești, prin urmare, apreciază că, organele
competente din cadrul Solceta nu au acționat la timp pentru recuperarea unor sume, dar
nici nu s-au adresat la timp instanțelor de judecată pentru a îndrepta situația creată, drept
urmare domnia sa, apreciază că, propunerea dnei Barna, este una cât se poate de
justificată și avizată.
dl. Lucaciu: propune ca Anexa nr. 2 să nu fie aprobată.
De asemenea, propune o serie de soluții tehnice pentru clarificarea în cele mai
bune condiții a situațiilor create de aspectele generate de Anexa nr.2.
În aceeași ordine de idei, propune amânarea discuțiilor legate de acest punct de pe
ordinea de zi, respectiv până la ședința ordinară din luna septembrie, pentru ca discuțiile
să nu fie purtate în pripă, iar măsurile care se iau să fie bine gândite și în același timp
eficiente și în folosul Solcetei și a cetățenior deserviți de aceasta.
În final, spune că, potrivit listei anexate la acest proiect de hotărâre, se regăsesc
unele societăți comerciale iertate anul trecut și care anul acesta au din nou datorii, ba
chiar în unele cazuri, datorii mult mai mari, lucru care i se pare total gresit, ba mai mult,
se crează un precedent foarte periculos.
Mai adaugă faptul că, i se pare discriminator să fie tratați la fel, un contribuabil
oarecare, cu probleme medicale și sociale și o societate cu renume, care înregistrează
datorii majore an de an.
dl. Moldovan: președintele de ședință, supune la vot Proiectul de hotărâre, atât pe
articole cât și per ansamblu, acesta fiind votat favorabil cu 8 voturi ″pentru″, 0 voturi
″împotrivă″ și 4 voturi ″abținere″ (dl. Lucaciu, dna. Țigan, dna. Barna și dl. Bălan).
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Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali cu 8 voturi

″pentru″.

Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL
din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 2 A, scara B,
ap. 18, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei Bîrzan Ramona Cristina
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind înregistrate luări de cuvânt la acest proiect de hotărâre, dl. Moldovan,
președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, atât pe articole cât și per
ansamblu, acesta fiind votat favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali cu
unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 09:30, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 7 (șapte) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 98/11.09.2015 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna
septembrie 2015 în persoana dlui MOLDOVAN TEODOR
H.C.L. nr. 99/11.09.2015 – Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 11 septembrie 2015, ora 08.00, care a avut
loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
H.C.L. nr. 100/11.09.2015 – Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei
pe anul 2015, Secțiunea de dezvoltare, cu suma de 40 mii lei pentru cheltuieli capital
H.C.L. nr. 101/11.09.2015 – Privind aprobarea modificării HCL nr. 92/13.08.2015
Privind aprobarea formării unui număr cadastral în suprafaţă de 986 mp, (aflat sub
drumul de acces care duce la amplasamentul unde se va construi platforma de stocare
temporară din cadrul proiectului „Sistem de Management integrat al deșeurilor solide
din județul Bihor și către Depozitul de deșeuri neconforme din orașul Ștei), precum și
aprobarea notării numărului cadastral care se formează în favoarea Oraşului Ştei
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H.C.L. nr. 102/11.09.2015 – Privind acordul în vederea alocării sumei de 9.993 lei
pentru anul 2015 către societatea comercială care administrează Cimitirul Orășenesc Ștei,
sumă ce reprezintă contravaloarea lucrărilor efectuate pentru întreținerea celor 290 de
morminte fără aparținători și a spațiilor dintre morminte
H.C.L. nr. 103/11.09.2015 – Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local
al oraşului Ştei în AGA SC Solceta SA, Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi și a
materialelor de pe ordinea de zi a AGOA(Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) SC
SOLCETA SA Ştei
H.C.L. nr. 104/11.09.2015 – Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 2 A, scara B, ap. 18, oraşul Ştei,
jud. Bihor, d-nei Bîrzan Ramona Cristina

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Moldovan Teodor

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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