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Proces verbal

Încheiat azi 30.07.2015 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna iulie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 163 din data de 24 iulie
2015.
La şedinţă sunt prezenţi toți consilierii locali şi consilierul juridic al Consiliului
local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec.Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichiţa Mariana.
Primarul orașului Ștei, ing. Balaj Gheorghe Iulian, aflându-se în concediu legal de
odihnă.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
- Blaga Rodica, inspector.
- Muț Daniel, inspector.
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 este înregistrată pe CD şi este transmisă de către postul Naţional TV Beiuş.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al
orașului Ștei, dna. Secretar, Dale Voichița Mariana reamintește faptul că președintele de
ședință pe luna iulie 2015, este dl. Junc Mircea Valentin.

Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
Președintele, dl. Junc Mircea Valentin, supune la vot aprobarea noii ordini de zi,
care este votată în unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali în unanimitate.
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Punctul 2: Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al
orașului Ștei din data de 25.06.2015.
dl Miara: îi felicită pe cei care au întocmit procesul verbal din data de 25.06.2015,
adăugând faptul că de această dată procesul verbal corespunde cu cele discutate la
ședință.
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 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui Proiect
Tehnic pentru reabilitarea drumului spre Stația de Tratare a Apei, Ștei , fostul
"Aeroport", Pășune și Zonă de Agrement, de la intersecția drumului spre Spitalul
de Neuropsihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță, Ștei, până la fostul "Aeroport",
în lungime totală de 1,420 km, în vederea promovării spre finanțare.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Dumitraș: spune că, există o hotărâre de consiliu prin care cei care au înființat acea
stație de panouri solare să aibă grijă și să întrețină acest drum. Este atribuția lor prin
HCL, și-au asumat responsabilitatea ca acest drum să fie, pe perioada folosirii panourilor
solare întreținut de ei. De asemenea, propune ca primăria ”să-i tragă de urechi” și să
reabiliteze acest drum prin fondurile celor care și-au asumat responsabilitatea.
dl. Harn: spune că, HCL la care se referă dl. Dumitraș este pentru aprobarea amplasării
celor doi stâlpi, nu avem o HCL care să aibă vreo relație contractuală cu firma respectivă
ci doar promisiunea lor că vor întreține drumul de acces spre stația de tratare. Mai adaugă
faptul că, reabilitare înseamnă cu totul altceva decât întreținere.
dl. Cioară - viceprimar: începe prin a le spune ”bun venit” consilierilor locali. Informează
consilierii locali în legătură cu Stația de tratare a apei și anume că firma care a amplasat
panourile solare a avut lucrări de întreținere așadar până acum s-au ținut de promisiune și
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sperăm că vor face în continuare acest lucru. Referitor la întocmirea proiectului tehnic, nu
înseamnă pietruiere ci înseamnă mult mai mult, asfalt, în ultimă fază.
dl. Lucaciu: spune că, la nivel de Administrație Locală, Primăria și Consiliul Local Ștei,
s-au emis proiecte de hotărâri pentru realizarea studiului de fezabilitate și în baza lor s-au
făcut demersuri pentru finalizarea finanțării acestor obiective, 7 străzi și vreo 5 drumuri
orășenești. Mai adaugă faptul că, acest program PNDI, a fost avizat de Ministerul
Dezvoltării în acea perioadă, iar la nivel de Bihor erau 29 de poziții aprobate pentru
finanțare, din care Șteiul a fost singurul oraș care a primit finanțare pentru cele două
categorii: potențare drumuri de interes local din orașul Ștei și reabilitare și modernizare
străzi de interes local în orașul Ștei, județul Bihor. S-a ajuns în faza de finanțare,
Guvernul a și aprobat și a încheiat contractele pentru executarea acestor drumuri. Domnia
sa prezintă în detaliu demersurile care s-au făcut atunci și îi solicită domnului viceprimar
să sune la București pentru lămuriri în timpul ședinței.
dl. Junc: îl întreabă pe dl. Lucaciu care este propunerea concretă a domniei sale.
dl. Lucaciu: spune că, este de acord cu execuția fizică a acestor obiective dacă sunt în
plan, dar nu este de acord cu executarea altor proiecte.
dl. Cioară – viceprimar: spune că, în momentul de față există un aviz de principiu pentru
aceste proiecte tehnice, proiect de hotărâre pentru avizul de întocmire, ulterior vom lua
toate datele necesare. Aceste proiecte tehnice, dacă există, vor trebui reactualizae, aduse
la costurile și standardele necesare.
dl. Harn: spune că, în eventualitatea în care ar exista aceste proiecte tehnice, în mod sigur
nu au aprobarea sau avizul Consiliului Local al orașului Ștei, în ceea ce privește
însușirea, aprobarea executării acestor proiecte, după cum și finalizarea prin aprobarea și
emiterea unei autorizații de construcție în acest sens. Nu s-a demarat nimic pentru
execuția lor, deci existența lor fizică ca și documentație tehnică nu aduce niciun
impediment preluării lor și avizării ulterioare dacă Consiliul Local al orașului Ștei va
considera că soluțiile date prin acele proiecte tehnice sunt viabile și nu după modelul care
s-a făcut aici. Mai adaugă faptul că, proiectele sunt binevenite spre aprobare în Consiliul
Local al orașului Ștei.
dl. Păulaș: spune că, este de părere că toți consilierii ar trebui să poată vota după ce citesc
raportul de specialitate și expunerea de motive. După citirea raportului de specialiate și
expunerea de motive în acest caz, domnia sa nu este convins de necesitatea și
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oportunitatea proiectului de hotărâre deoarece cunoscând situația domnia sa este de
părere că putea fi argumentat mai bine.
Legat de ceea ce spunea dl. consilier Lucaciu, domnia sa este de părere că situația
trebuia clarificată de la ședința de comisii până acum, adăugând faptul că dacă există un
proiect tehnic nu avem de ce să facem alt proiect ci trebuie doar reactualizat.
Propune să se reformuleze proiectul de hotărâre și la art.1 să fie o formulare mai
generală care să permită și actualizarea și să lăsăm executivul să lucreze în mod legal.
dl. Harn: aduce acuze, din nou, la adresa dl. consilier Lucaciu.
dl. Junc: spune că, trebuie să luăm în considerare ce a spus dl. consilier Lucaciu, să
verificăm dacă acele date și acele adrese sunt corecte și să ținem cont și de propunerea dl.
consilier Păulaș.
dl. Cioară – viceprimar: spune că, la ședința de comisii de joia trecută s-au reluat
căutările atât pe parte de urbanism cât și pe partea de contabilitatre, deoarece ar trebui să
reiasă o cheltuială pentru întocmirea proiectelor tehnice.
dl. Lucaciu: spune că, Ministerul Dezvoltării a suportat cheltuielile, noi ne-am ocupat
doar de studiile de fezabilitate.
dl. Junc: întreabă consilierii locali dacă sunt de acord cu reformularea.
dl. Miara: spune că, aceleași discuții au fost purtate și săptămâna trecută în comisia de
buget finanțe. Domnia sa spune că, este surprins de faptul că după trei ani se pune
întrebarea dacă există sau nu proiect cu privire la reabilitarea unor străzi și drumuri din
orașul Ștei, adăugând faptul că acest lucru trebuia clarificat până la ședința în plen. De
asemenea, adaugă faptul că, este mai mult mai simplu să se facă autorizarea acestor
proiecte, dacă ele există decât să se facă alte proiecte noi.
Domnia sa, mai adaugă faptul că, este de părere că aceste proiecte de hotărâre
există deoarece proiectul de reabilitare și modernizare a străzilor prin PNDI a fost aprobat
la finanțare, lucru care nu ar fi fost posibil dacă nu existau studii de fezabilitate și
proiecte pentru aceste drumuri și străzi.
În concluzie, propune ca toate străzile din oraș care sunt afectate să fie incluse în
acest proiect, să se amâne discutarea acestor aspecte pentru o ședință extraordinară în
funcție de cum se vor putea obține informații cu privire la acest proiect, pentru că nu
putem aproba o cheltuială pentru niște lucrări care s-au mai făcut.

4

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
ADMNINSTRATIA PUBLICA LOCALA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon 0259/332337 – fax 0259/332348
te.l mobil 0753/040797, www.primariastei.ro, e-mail: primaria.stei@cjbihor.ro

dl. Dumitraș: spune că, de fiecare dată în ședința de comisii se cereau informații de la
urbanism, dar având în vedere că dl. Plaștin este momentan în concediu, nu avem de unde
obține mai multe informații.
Propune ca toți consilierii locali să se abțină pentru aceste puncte, până o să iasă
adevărul la iveală, să se încerce să se rezolve problema.
Mai adaugă faptul că, cei de la urbanism nu s-au informat despre aceste proiecte,
și nu se poate ca de fiecare dată să fie schimbate punctele pentru că cineva din primărie
nu iși face datoria.
dl. Păulaș: spune că, având în vedere faptul că mai este mai puțin de un an de mandat,
executivul ne solicită să fim de acord cu începerea unor lucrări, iar noi vrem să despicăm
firul în patru, să facem toate lucrările deodată ceea ce știm că nu se poate, pentru că nu
avem buget.
Propune consilierilor locali să fie de acord cu proiectul de hotărâre și să lăse
executivul să facă în mod legal și conform documentației tehnice existente, precum și în
măsura în care au specialiști, să-și facă treaba.
dl. Bălan: spune că, este de părere că votul trebuie să fie în cunoștință de cauză și
propune consilierilor locali să dea un acord de principiu. Mai adaugă faptul că, domnia sa
este de părere că documentația tehnică este tot un fel de proiect.
dl. Miara: spune că, s-a hotărât și s-au aprobat bani la buget pentru reabilitarea străzii
Andrei Mureșanu din veniturile Primăriei orașului Ștei. Întreabă dacă există proiect
tehnic pentru reabilitarea străzii Andrei Mureșanu, adăugând faptul că, în momentul în
care facem ceva trebuie să gândim unitar, să fie incluse toate străzile într-un singur
proiect.
dl. Cioară – viceprimar: spune că, la ședința de comisie au fost discuții și clarificări,
adăugând faptul că, întradevăr mai este puțin timp din mandat și nu vede de ce să nu fie
aprobată întocmirea documentației.
Informează consilierii locali cu privire la strada Andrei Mureșanu, și anume că s-a
finalizat ridicarea documentelor pe SEAP pentru licitație, data finală a depunerii ofertelor
pe SEAP este 11.08.2015, iar deschiderea lor va fi în 12.08.2015, la ora 12:00. Pentru
toată str. Andrei Mureșanu, adică o lungime de 1100 m liniari, pe o lățime de 16,5 m,
aferent ce înseamnă canalizare, ridicări la cote, rigole stânga, dreapta.
dna. Barna: întreabă dacă în Primăria orașului Ștei există o persoană responsabilă cu
arhiva, pentru că se tot aude că nu se găsesc documente.
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Propune să fie căutate în arhivă documentele necesare.
dl. Junc: spune că, sunt trei propuneri: cea a dlui. Păulaș, și anume se aprobă întocmirea
unei documentații tehnice sau reactualizarea în cazul în care se găsesc proiectele; a doua,
a dlui. Miara pentru amânarea discuțiilor acestor HCL-uri și a treia a dlui. Bălan privind
acordul de principiu pentru proiecte.
Se ia o pauză de 10 minute pentru discuții si clarificări.
dl. Junc: spune că, dl. Lucaciu a luat legătura cu dl. Nemțeanu și a confirmat că Proiectele
tehnice depuse în anul 2011 sunt la Minister. Reactulizarea datelor pe baza unui protocol
se discută la fața locului, la Minister.
dl. Harn: spune că, nu putem ști în mod sigur dacă s-a vorbit cu cineva de la Minister și
că o să fie convins de acest lucru când va vedea documentele.
dl. Junc: întreabă dacă mai sunt și alte propuneri.
dl. Dumitraș: propune să se voteze ”abținere” la aceste puncte și să fie reluate la o altă
ședință.
dl. Lucaciu: spune că, se poate întreba la Consiliul Județean în ce stadiu suntem cu
PNDI, pentru că acolo există o situație a județului Bihor pe Unități Administrative.
dl. Cioară – viceprimar: propune acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii
documentației tehnice sau reactualizare, să nu mai fie amânată aceată problemă.
Se trece la vot, acest punct fiind aprobat cu 10 voturi ”pentru” și cinci ”abțineri”
(dl. Dumitraș, dl. Lucaciu, dna Țigan, dl. Miara, dl. Moldovan).
Acest punct a fost aprobat cu 10 voturi ”pentru” și cinci ”abțineri” (dl.
Dumitraș, dl. Lucaciu, dna Țigan, dl. Miara, dl. Moldovan).
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui
Proiect Tehnic pentru reabilitarea drumului spre Stația de Epurare Ștei, de la
intersecția -drum spre satul Hotărel, comuna Lunca și până la Stația de Epurare,
Ștei, în lungime totală de 0,702 km, în vederea promovării spre finanțare.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

6

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
ADMNINSTRATIA PUBLICA LOCALA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon 0259/332337 – fax 0259/332348
te.l mobil 0753/040797, www.primariastei.ro, e-mail: primaria.stei@cjbihor.ro

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
10 voturi ”pentru” și cinci ”abțineri” (dl. Dumitraș, dl. Lucaciu, dna Țigan, dl. Miara, dl.
Moldovan).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi ”pentru” și cinci
”abțineri” (dl. Dumitraș, dl. Lucaciu, dna Țigan, dl. Miara, dl. Moldovan).
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui Proiect
Tehnic pentru reabilitarea drumului spre Lacul Natural al orașului Ștei, în lungime
totală de 0,948 km, în vederea promovării spre finanțare.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
10 voturi ”pentru” și cinci ”abțineri” (dl. Dumitraș, dl. Lucaciu, dna Țigan, dl. Miara, dl.
Moldovan).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi ”pentru” și cinci
”abțineri” (dl. Dumitraș, dl. Lucaciu, dna Țigan, dl. Miara, dl. Moldovan).
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui Proiect
Tehnic pentru reabilitarea străzii Nicolae Iorga din orașul Ștei.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
10 voturi ”pentru” și cinci ”abțineri” (dl. Dumitraș, dl. Lucaciu, dna Țigan, dl. Miara, dl.
Moldovan).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi ”pentru” și cinci
”abțineri” (dl. Dumitraș, dl. Lucaciu, dna Țigan, dl. Miara, dl. Moldovan).

Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui Proiect
Tehnic pentru reabilitarea străzii Independenței din orașul Ștei.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
10 voturi ”pentru” și cinci ”abțineri” (dl. Dumitraș, dl. Lucaciu, dna Țigan, dl. Miara, dl.
Moldovan).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi ”pentru” și cinci
”abțineri” (dl. Dumitraș, dl. Lucaciu, dna Țigan, dl. Miara, dl. Moldovan).
Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, doamnei NOVICOV ADELA
RAMONA – conferențiar universitar, doctor la Universitatea din Oradea,
Facultatea de Arhitectură și Construcții.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Dale – Secretar: informează consilierii locali că fiind vorba de personae,
procedura de vot este aceea a votului secret. În acest sens au fost pregătite buletine de vot
pentru fiecare consilier local în parte.
dl. Miara: spune că, în ședința de comisii nu a susținut nimeni din partea
executivului necesitatea acordării acestor titluri, mai mult decât atât, nu există niciun CV
sau raport la documentația respectivă, adăudând faptul că și raportul și expunerea de
motive sunt făcute ”la grămadă”. Afirmă că, se putea face o listă mult mai lungă cu
cetățeni din orașul Ștei care au merite deosebite pentru bunul mers al activității în
anumite domenii. Spune că, este de accord cu acordarea titlului de ”Cetățean de onoare”
al orașului Ștei, adăugând faptul că, este deranjant să fii pus în fața faptului împlinit,
adică oameni cu care ai lucrat sau care au o anumită activitate în orașul Ștei și cu care
de-a lungul timpului ai avut relații de colaborare sunt propuși dar fără să se motiveze de
ce. În anul 2008, s-a aprobat un Regulament privind acordarea titlului de ”Cetățean de
onoare” al orașului Ștei și s-a acordat acest titlu unor personalități care au avut o
contribuție deosebită la dezvoltarea orașului Ștei, dar la ora actuală lucrurile au luat-o pe
altă cale și se declară dezamăgit de modul în care se lucrează și de modul în care sunt
făcute aceste propuneri.
dl. Junc: spune că, are o observație, pe care a mai făcut-o și în ședința de comisii,
în care, după cum spunea și dl. Miara, ar trebui să aplicăm acele criterii după care se
acordă acest titlu de ”Cetățean de onoare” al orașului Ștei. Spune că, este de acord cu
acest titlu, dar este un titlu de excelență acordat pentru rezultate întradevăr excepționale,
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în acest sens și domnia sa are câteva rezerve, pentru că era mai bine să se prezinte CVuri și rapoarte de specialitate temeinic fundamentate.
Totodată o roagă pe dna.Blaga să repete criteriile de acordare a titluilui de
”Cetățean de onoare ” al orașului Ștei.
dna. Blaga: spune că, acestea sunt propunerile ce trebuie votate, adăugând faptul
că, în anul 2008 s-a întocmit un Regulament pentru acordarea titlului de ”Cetățean de
onoare” al orașului Ștei, unde s-au stipulat criterii de acordare, la fel și incompatibilități
în dobândirea acestui titlu.
Domnia sa expune criteriile după care se fac propunerile pentru titlul de ”Cetățean
de onoare” al orașului Ștei.
dl. Lucaciu: propune pentru titlul de ”Cetățean de onoare” al orașului Ștei pe dl.
Ritli Ladislau, fostul ministru al Sănătății, care a trăit în orașul Ștei.
dl. Moldovan: propune să se aplice o formulă, practicată și în învățământ, și
anume raportul de autoevaluare. Aceste criterii să fie transmise celor care vor să fie
onorați, sau sunt propuși pentru titlul de ”Cetățean de onoare” al orașului Ștei și să-și facă
autoevaluarea.
În acest fel, domnia sa este de părere că în mod sigur nu se vor mai face la normă
”Cetățeni de onoare”, pentru că acordarea acestui titlu este o chestiune foarte serioasă.
Totodată, adaugă faptul că, cele menționate anterior de către domnia sa, nu au
legătură cu cei propuși pentru ședința de azi, dorindu-se a fi o practică pentru viitoarele
propuneri pentru acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al orașului Ștei.
dl. Junc: spune că, și domnia sa, a propus în ședințele de comisie că înainte de a
face propunerile trebuia să existe o întâlnire cu cei vizați, pe baza unor criterii reale și
după aceea să fie formulate propunerile concrete.
dl. Moldovan: spune că, ar fi onorabil ca între consilierii locali și cei care
întocmesc listele cu propuneri să existe discuții înainte adăugând faptul că de aici se vede
că nu se acordă importanța cuvenită acordării titlului de ”Cetățean de onoare” al orașului
Ștei.
Mai adaugă faptul că, din moment ce sunt criterii, acestea trebuie respectate și să
se înceapă demersurile de la început nu de la final. De asemenea, mai adaugă faptul că,
este de acord cu toți cei care sunt propuși pe liste să li se acorde titlul de ”Cetățean de
onoare” al orașului Ștei.
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dl. Dumitraș: spune că, domnia sa a fost singurul consilier care nu a fost de acord
ca acest titlu să fie acordat directorilor de Bănci din orașul Ștei. Spune că, îi respectă pe
toți cei care sunt propuși pentru acest tiltlu, dar vrea să amintească câteva nume, care
pentru domnia sa, sunt deja Cetățeni de onoare ai orașului Ștei, cum sunt dl. Popescu, dl.
Ritli, dl.Pricov și alți medici care și-au făcut datoria în orașul Ștei, dar viața i-a făcut să
plece în alte orașe.
dl.Harn: spune că, anul trecut când se discuta despre acordarea acestei distincții
onorifice, afirmațiile unor colegi au fost mult mai acide, unii ajungând să se compare
personal cu unii dintre cei propuși. Iar ședința festivă a fost cea mai reușită manifestare
de acordare a distincției de ”Cetățean de onoare” prin modul în care s-a desfășurat și prin
personalitățile care au fost propuse și onorate cu această distincție.
Mai adaugă faptul că, mai sunt și alții care ar trebui să fie luați în considerare și
care treptat o să apară ca și propuneri.
Așadar, având experiența de anul trecut ca reper pentru acordarea acestor
distincții, domnia sa spune că, are încredere în seriozitatea celor care au făcut demersurile
și o să voteze, la fel ca și anul trecut ”pentru”.
dl. Junc: spune că, sunt pregătite buletinele de vot pentru acordarea titlului de
”Cetățean de onoare” al orașului Ștei, acestea se vor împărți tuturor consilierilor locali și
se ia o scurtă pauză pentru vot.
Toți cei propuși sunt validați pentru a primi distincția de ”Cetățean de onoare” al
orașului Ștei, în unanimitate, și anume: Nonicov Adela Ramona, Oberlander- Târnoveanu
Ernest, Vesa Victoria (post mortem), Bolovan Fulga Mărioara, Drăgoi Elena, Tarța Iulia
Ana Rozalia, Stanciu Mihai, Ionașu Petru, Buth Vasile (post mortem).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în
unanimitate.
Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE
al oraşului Ştei, domnului OBERLANDERTÂRNOVEANU ERNEST – Director al Muzeului Național de Istorie al României
din București.
Potrivit votului secret, acest proiect de hotărâre a fost votat favorabil în
unanimitate.
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Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în
unanimitate.
Punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE – post mortem, al oraşului Ştei, doamnei VESA
VICTORIA – profesor emerit și deputat în Consiliul Popular.
Potrivit votului secret, acest proiect de hotărâre a fost votat favorabil în
unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în
unanimitate.
Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE
al oraşului Ştei, doamnei BOLOVAN FULGA
MĂRIOARA – medic specialist boli interne.
Potrivit votului secret, acest proiect de hotărâre a fost votat favorabil în
unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în
unanimitate.
Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, doamnei DRĂGOI ELENA – medic
O.R.L.
Potrivit votului secret, acest proiect de hotărâre a fost votat favorabil în
unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în
unanimitate.
Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, doamnei TARŢA IULIA ANA
ROZALIA – medic pediatrie.
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Potrivit votului secret, acest proiect de hotărâre a fost votat favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în
unanimitate.
Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului STANCIU MIHAI – medic
primar interne
Potrivit votului secret, acest proiect de hotărâre a fost votat favorabil în
unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în
unanimitate.
Punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului IONAȘU PETRU – medic
radiolog
Potrivit votului secret, acest proiect de hotărâre a fost votat favorabil în
unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în
unanimitate.
Punctul 16: Proiect de hotărâre Privind aprobarea acordării titlului de
CETĂȚEAN DE ONOARE- post mortem, al orașului Ștei, domnului BUTH
VASILE – profesor de chimie, cu rezultate remarcabile la olimpiadele naționale.
Potrivit votului secret, acest proiect de hotărâre a fost votat favorabil în
unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în
unanimitate.
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Punctul 17: Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării numărului
total de posturi bugetate, funcții de conducere și posturi de execuție, a organigramei
și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Ștei și
unitățile subordonate.
dl. Junc: citește Proiectul de hotărâre inițial și propunerea comisiei nr. 2 cu
suplimentarea cu art. 2, propunere făcută de dl. Moldovan și dl. Harn.
Comisia nr.1 avizează nefavorabil proiectul de hotărâre, comisia nr. 2 avizează
favorabil proiectul de hotărâre cu completarea cu art. 2, comisia nr. 3 avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Dumitraș: propune să se discute și cu directorul la Colegiul Național ”Avram
Iancu” din orașul Ștei despre retragerea acestui microbuz de la Colegiul Național ”Avram
Iancu” de către Primăria orașului Ștei, pentru că acel microbuz va deservi și alte
activități. De asemenea, domnia sa spune că, a cerut Primăriei orașului Ștei, de trei ani de
zile și încă nu a primit raportul de activitate al Clubului Sportiv din orașul Ștei.
dl. Cioară – viceprimar: informează Consiliul Local al orașului Ștei cu privire la
faptul că, în urmă cu două ședințe s-a primit, prin protocol de predare - preluare acest
microbuz de 16+1 locuri de la Ministerul Dezvoltării pentru Primăria orașului Ștei,
ulterior Primăria orașului Ștei l-a dat Colegiului Național ”Avram Iancu”Ștei prin
protocol de administrare.
Totodată, informează consilierii locali că, într-o primă fază, este nevoie de
aprobarea acestui post de sofer calificat care va trebui să îndeplinească mai multe condiții
și să își ia mai multe licențe pentru că va avea o răspundere foarte mare.
dl. Junc: spune că, în acest sens există o adresă cu nr. 2663/30.03.2015 în care
este menționat faptul că, numărul de posturi poate fi suplimentat cu numărul de posturi de
sofer necessar deservirii microbuzelor școlare. [...] Aceste posturi se vor solicita doar
dacă Unitatea Administrativ Teritorială deține microbuze sau autobuze școlare pentru
transportul elevilor și numărul maxim de posturi stabilite pentru aparatul de specialitate
este integral ocupat.
dl. Moldovan: spune că, angajatorul șoferului trebuie să dețină și mijlocul de
transport și în acest caz era imperios ca acest mijloc de transport să revina la Primăria
orașului Ștei.
Propune să se voteze ”abținere” pe proiectul executivului, și să se voteze a doua
oară cu completarea cu art. 2.
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dl. Lucaciu: spune că, ar trebui să fim bine informați când punem în dezbatere un
proiect de hotărâre.
dl. Miara: spune că, acest microbuz a fost transferat de la Ministerul Dezvoltării la
Primăria orașului Ștei cu destinația Colegiul Național ”Avram Iancu” Ștei, cu destinația
clară unități de învățământ. Dacă Primăria orașului Ștei preia din nou acest microbuz
trebuie să păstreze obiectul de activitate.
Propune să fie verificată adresa inițială.
dl. Harn: este de părere că, având documentația prezentată, și cea de la Guvern și
aprobarea de la Prefectură este clar că are demersurile legale acoperite. Corectitudinea și
respectarea lor cade în răspunderea executivului.
Președintele de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre, pentru varianta
executivului, cinci voturi ”pentru” și 10 ”abțineri”, pentru varianta comisiei nr. 2,
consilierii au votat în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost adoptat cu votul favorabil în unanimitate a
consilierilor locali prezenți.
Punctul 18: . Informare privind adresa cu nr. 179184/21.07.2015 de la
Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri,
Direcția Generală Țiței și Gaze, înregistrată la sediul Primăriei orașului Ștei sub nr.
2250/21.07.2015.
dl. Cioară – viceprimar: înștiințează consilierii locali cu privire la adresa primită
din parte Ministerului Economiei, unde erau înainte atribuite Rețelele de gaz, și de unde
s-a primit un răspuns pe care mulți dintre noi nu l-am acceptat sub nicio formă. S-au
reluat insistențele la noul Minister unde s-au transferat Rețelele de gaz, inclusiv ce ne
privește pe noi. Adaugă faptul că, domnul primar a fost informat despre acestă situație,
iar când va reveni din concediu, va merge la București în vederea mai multor clarificări și
să verifice stadiul efectiv al contractului de concesiune.
dl. Moldovan: întreabă dacă în discuțiile purtate la Minister s-a ținut cont și de cel
mai mare consumator din oraș, European Food.
dl. Păulaș: spune că, din 2011 până acum, după 6 adrese trimise de către executiv
către Ministerul Industriei și respectiv Ministerul Economiei, primim un răspuns, după 4
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ani, că cererea este în analiză. Noi, consilierii locali, suntem aleși să reprezentăm
înteresele cetățenilor, nu putem să ignorăm situația.
Propune să fie dați în judecată funcționarii publici din Guvern, care ignoră, cu
bună știință interesele noastre, adăugând faptul că, după ce Consiliul Local al orașului
Ștei își fundamentează un punct de vedere, să se ia legătura cu o casa de avocatură și să
fie notificat Guvernul că, dacă în termen de o lună nu primim un răspuns privind decizia
în acestă cauză vom înainta o plângere la tribunal.
dl. Dumitraș: spune că, este de acord cu darea în judecată a Guvernului,
adăugând faptul că, s-a mai întâmplat și Consiliul Local a avut câștig de cauză, în situația
desfințării Spitalului Orășenesc Ștei.
dl. Junc: este de părere că propunerea dl. Păulaș este de bun augur.
dna. Dale – Secretar: spune că, trebuie să găsim ceva de care să ne legăm și pe
care să putem ataca în contencios, pentru că procesele de civil durează foarte mult.
Punctul 19: Informare privind adresa cu nr. 1018/CL9/22.07.2015 de la dna
Fodor Mariana, cu domiciliul în Ștei, str. Petrileni, nr.8/1, jud. Bihor
Dl. Junc, în calitate de președinte al ședinței citește informarea.
dna. Fodor: își expune problema în fața Consiliului Local al orașului Ștei.
dl. Păulaș: spune că, deocamdată aceasta este o plângere și se va merge pe etape.
Până la următoarea ședință cei de la urbanism ne vor prezenta punctul lor de vedere
asupra celor petrecute și o cale de soluționare dacă există sau nu. Trebuie să primim și
noi, Consiliul Local al orașului Ștei, un raport de specialitate și o să primiți un răspuns.
dl. Dumitraș: spune că, dna.Fodor a fost în comisia nr. 3, s-a discutat, și s-au cerut
datele de la Urbanism și trebuia să avem deja o situație din partea Urbanismului.
dl. Cioară – viceprimar: spune că, în procesul verbal al comisiei nr. 3 nu există
ncio cerere în legătură cu problema dnei. Fodor.
dna. Dale – Secretar: din informațiile care sunt în momentul de față, zona
respectivă este interzisă construcțiilor, este o zona CFR, este o zonă care are terenuri în
litigiu, ceea ce reprezintă o mare problemă.
Totodată, adugă faptul că, în momentul de față, din punct de vedere legal, nu
există nicio soluție la această problemă.
dl. Junc: spune că, vom încerca să o ajutăm, iar cei de la Urbanism trebuie să ne
facă o expunere de motive reală cu suprafețe, cadastru, istorice, cu tot.
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dl. Harn: spune că, nu există niciun impediment din parte Consiliului Local al
orașului Ștei de a nu aproba un PUZ sau PUD, așa cum a recomandat arhitectul șef al
județului Bihor, însă cheltuielile pentru acestea nu pot fi însușite de Consiliul Local al
orașului Ștei pe bani publici. Dacă dna. Fodor își permite cheltuielile și obține avizele
necesare, majoritatea consilierilor locali ai orașului Ștei o să le aprobe în Consiliul Local
al orașului Ștei.
Punctul 20: Diverse
dl. Cioară – viceprimar: informează Consiliul Local al orașului Ștei cu privire la
faptul că, în luna septembrie a anului 2015 o să intre în concediu de odihnă.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 15:50, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 18 (optsprezece)
pagini.
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BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 72/30.07.2015 – Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 30 iulie 2015, orele 13.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 73/30.07.2015 – Privind aprobarea procesului verbal al ședinței
Consiliului Local al orașului Ștei din data de 25.06.2015;
H.C.L. nr. 74/30.07.2015 - Privind aprobarea unui acord de principiu în vederea
întocmirii unei documentații tehnice sau pentru reactualizarea celei existente pentru
reabilitarea drumului spre Stația de Tratare a Apei, Ștei , fostul "Aeroport", Pășune și
Zonă de Agrement, de la intersecția drumului spre Spitalul de Neuropsihiatrie și pentru
Măsuri de Siguranță, Ștei, până la fostul "Aeroport", în lungime totală de 1,420 km, în
vederea promovării spre finanțare.;
H.C.L. nr. 75/30.07.2015 – Privind aprobarea unui acord de principiu în vederea
întocmirii unei documentații tehnice sau pentru reactualizarea celei existente pentru
reabilitarea drumului spre Stația de Epurare Ștei, de la intersecția -drum spre satul
Hotărel, comuna Lunca și până la Stația de Epurare, Ștei, în lungime totală de 0,702 km,
în vederea promovării spre finanțare;
H.C.L. nr. 76/30.07.2015 - Privind aprobarea unui acord de principiu în vederea
întocmirii unei documentații tehnice sau pentru reactualizarea celei existente pentru
reabilitarea drumului spre Lacul Natural al orașului Ștei, în lungime totală de 0,948 km,
în vederea promovării spre finanțare;
H.C.L. nr. 77/30.07.2015 – Privind aprobarea unui acord de principiu în vederea
întocmirii unei documentații tehnice sau pentru reactualizarea celei existente pentru
reabilitarea străzii Nicolae Iorga din orașul Ștei;
H.C.L. nr. 78/ 30.07.2015 - Privind aprobarea unui acord de principiu în vederea
întocmirii unei documentații tehnice sau pentru reactualizarea celei existente pentru
reabilitarea străzii Independenței din orașul Ștei;
H.C.L. nr. 79/30.07.2015 - Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, doamnei NOVICOV ADELA RAMONA – conferențiar
universitar, doctor la Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții;
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H.C.L. nr. 80/30.07.2015 -Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului OBERLANDER-TÂRNOVEANU ERNEST –
Director al Muzeului Național de Istorie al României din București
H.C.L. nr. 81/30.07.2015 - Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE – post mortem, al oraşului Ştei, doamnei VESA VICTORIA – profesor emerit
și deputat în Consiliul Popular;
H.C.L. nr. 82/30.07.2015 -Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, doamnei BOLOVAN FULGA MĂRIOARA – medic
specialist boli interne;
H.C.L. nr. 83/30.07.2015 - Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, doamnei DRĂGOI ELENA – medic O.R.L.;
H.C.L. nr. 84/30.07.2015 - Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, doamnei TARŢA IULIA ANA ROZALIA – medic pediatrie;
H.C.L. nr. 85/30.07.2015 - Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului STANCIU MIHAI – medic primar interne;
H.C.L. nr. 86/30.07.2015 - Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului IONAȘU PETRU – medic radiolog;
H.C.L. nr. 87/30.07.2015 - Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE – post mortem, al oraşului Ştei, domnului BUTH VASILE – profesor de
chimie, cu rezultate remarcabile la olimpiadele naționale;
H.C.L. nr. 88/30.07.2015 - Privind aprobarea modificării numărului total de posturi
bugetate, funcţii de conducere şi posturi de execuţie, a organigramei şi statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Ştei şi unităţile subordinate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Junc Mircea Valentin

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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