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Proces verbal
Încheiat azi 21.08.2015 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna august. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 193 din data de 14
august 2015.
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul
juridic al Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absentează dna.Ţigan Ioana şi
dna. Barna Violeta.
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:
-Muţ Dan, ispector.
- Directorii şcolilor din oraşul Ştei.
Pentru asigurarea sonorizării şi înregistrării şedinţei pe C.D., participă la şedinţă
dl. Ţoţa Daniel, iar pentru redactarea procesului verbal al şedinţei insp. Ciolac Alexandra.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Dna. Dale- Secretar: înainte de începerea şedinţei, propune consilierilor locali
spre aprobare, ca şedinţa Consililui Local al oraşului Ştei, care urma să se desfăşoare în
ultima joi a lunii, iar şedinţele de comisii în penultima joi a lunii, să fie ținută astăzi .
Având în vedere faptul că, săptămâna viitoare se vor desfăşura „Zilele oraşului
Ştei”, propune ca şedinţa ordinară să fie ţinută azi. Toţi consilierii locali ai oraşului Ştei
sunt de acord.
Preşedintele de şedinţă pe luna august, potrivit Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local al oraşului Ştei, este dl. Lucaciu Ioan.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
Preşedintele, dl. Lucaciu Ioan, supune la vot aprobarea ordinii de zi, după cum
urmează:
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 02.07.2015 şi din data de 30.07.2015.
3. Informare privind stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ din oraşul Ştei
pentru începerea noului an şcolar.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei
pe anul 2015 – la secţiunea de funcţionare, cu suma de 250,00 mii lei.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea prin
licitaţie publică cu strigare a Centralei Termice nr. 5, situată în oraşul Ştei, str. Poet
Andrei Mureşanu, f.n., CF 50416, cu nr. cadastral 50416 Ştei, cu o suprafaţă totală de 240
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mp, din care suprafaţa construită este de 211 mp, cu preţul de pornire al licitaţiei de
18.750 euro, la care se adaugă TVA (81.061,20 lei, la care se adaugă TVA).
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ( Plan
Urbanistic Zonal) pentru amenajarea unei SĂLI MULTIFUNCŢIONALE CU
POSIBILITATE DE CAZARE ŞI RESTAURANT pe str. 13 Septembrie din oraşul Ştei.
7. Diverse
Ordinea de zi, este votată de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Punctul 2: Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al
oraşului Ştei din data de 02.07.2015 şi din data de 30.07.2015.
dl. Miara: îi felicită pe cei care au întocmit procesele verbale.
Nefiind obiecţii legate de procesele verbale menţionate mai sus, preşedintele de
şedinţă supune la vot aprobarea acestora, fiind votate în unanimitate de voturi.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Punctul 3: Informare privind stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ din
oraşul Ştei pentru începerea noului an şcolar.
dl. Lucaciu: îi roagă pe directorii şcolilor din oraşul Ştei, prezenţi la şedinţă să ia
cuvântul dacă au prezentări sau întrebări.
dna. Cernău, Director al Grădiniței cu Program Prelungit-Ștei: spune că, unitatea
condusă de dumneaei este aproape pregătită pentru începerea noului an şcolar, încă mai
avem lucrări nefinalizate, dar până la începerea anului şcolar se vor finaliza. De
asemenea, adaugă faptul că, nu sunt probleme deosebite în cea ce priveşte Grădiniţa cu
Program Prelungit din oraşul Ştei.
dl. Dumitraş: spune că, în legătură cu problema igrasiei, trebuie să fie luate
măsuri, înainte de a se întâmpla accidente. Mai adaugă faptul că, tot timpul trebuie să fie
monitorizate tavanele care sunt cu igrasie.
dl. Balaj- Primar: spune că, are de completat câteva aspecte cu privire la
Grădiniţa cu Program Prelungit, şi anume, de când sunt primar am făcut nişte lucruri
bune pentru această Grădiniţă: am schimbat sistemul de încălzire, ce oferă un confort
termic mai mare ca înainte. În această primăvară, am fost informat despre igrasia de pe
tavan, dar în acel moment bugetul era constituit. I-am promis dnei. Directoare că voi ţine
cont de acest lucru şi dacă este posibil la o rectificare bugetară o să alocăm sume. Am
avut o sumă la dispoziţia Consiliului Local al oraşului Ştei pe care dumneavoastră stiţi că
am alocat-o pentru un accident pe care l-am avut, ce s-a dovedit a fi o neglijenţă a
reparaţiilor de la cele două şcoli. Problemele legate de igrasie nu afectează structura, sunt
nişte puncte de igrasie. De asemenea, mai spune că, am discutat şi cu doamna directoare
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cu privire la un proiect pentru izolare termică, pe care o să-l punem în aplicare cât mai
repede.
dl. Miara: spune că, având în vedere că pe ordinea de zi avem PH privind
rectificarea de buget, propune să fie găsită o soluţie, să fie alocate sume pentru problema
de la Grădiniţa cu Program Prelungit cât mai urgent.
dl. Balaj- Primar: spune că, această rectificare bugetară priveşte salariile
funcţionarilor publici, deocamdată nu există sume disponibile în buget.
dl. Harn: roagă executivul să analizeze posibilitatea recuperării sumei pentru
„Lucrări parc” şi să fie folosită pentru şcoală.
dl. Păulaş: propune efectuarea unei expertize pentru identificarea riscurilor la
Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ştei.
dna. Pantea, Director Adjunct la Scola Gimnazială: spune că, încă mai sunt lucrări
la Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ştei, adăugând faptul că se bazează, ca şi până
acum, pe sprijinul Primăriei oraşului Ştei, precum şi al Consiliului Local al oraşului Ştei,
pentru finalizarea acestor lucrări. Menţionează, faptul că s-au demarat lucrările pentru
centrala de lemne.
Mai adaugă faptul că, probleme majore nu sunt la Şcoala Gimnazială „Miron
Pompiliu” Ştei.
dl. Balaj- Primar: spune că, doamna directoare are tot sprijinul Primăriei oraşului
Ştei, precum şi al Consiliului Local al oraşului Ştei, deoarece cu toţii avem acelaşi
interes.
dna. Mone, Director Adjunct la Colegiul Tehnic UNIREA-Ștei: spune că, în
această unitate de învătământ s-au finalizat pregătirile pentru începerea anului şcolar. În
final, mulţumeşte Primăriei oraşului Ştei şi Consiliului Local al oraşului Ştei pentru
sprijinul acordat.
dl. Andru, Director al Colegiului Național „Avram Iancu” - Ștei: spune că, la
Colegiul Naţional „Avram Iancu” pregătirile pentru începerea anului şcolar s-au finalizat.
Mai adaugă faptul că, există două proiecte mari ce vor fi depuse: unul pe schimbarea
instalaţiei de termoficare, al doilea pentru reabilitare interioare, alte probleme nu avem.
dl. Balaj- Primar: spune că, a discutat cu dl. director şi se va găsi o soluţie.
dl. Păulaş: spune că, ar trebui discutat şi despre calitatea actului de învăţământ,
acesta trebuie îmbunătăţit, mai ales după incidentele din această vară, ce au făcut Şteiul
cunoscut în toată România. Consideră că, la capitolul de pregătiri pentru începutul anului
şcolar ar trebui să fie şi o discuţie despre obiectivele legate de îmbunătăţirea activităţii
profesorilor în unităţile de învăţământ, cum ar fi obiective legate de promovabilitatea la
exanemul de Bacalaureat, de numărul de elevi care sunt admişi în unităţile de învăţământ
superior.
În aceeaşi ordine de idei, domnia sa, spune că, ar trebui să existe în liceele din
oraşul Ştei activităţi extraşcolare, de pregătire pentru examenul de Bacalaureat. De
asemenea, mai spune că, făcând parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului
Naţional „Avram Iancu”, domnia sa, a făcut aceste propuneri şi în scris.
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Precizează, faptul că, domnia sa, nu vrea să acuze pe nimeni că nu şi-a făcut
datoria, ci este de părere că ar trebuie să existe o mobilizare pentru a evita să se mai
repete ce s-a întâmplat în acest an la examenul de Bacalaureat.
dl. Moldovan: spune că, domnia sa, nu vrea ca ceea ce s-a întâmplat să fie pus pe
seama conducerii unităţilor de învăţământ, pentru că, acolo a fost vorba de o greşeală a
comisiei de examinare, nimeni din aceste unităţi nu a fost în aceste comisii.
De asemenea, adaugă faptul că, o măsură ar fi să se găsească modalităţi ca elevii
să fie bine instruiţi pentru examenul de Bacaaureat. Totodată, oferă corpurilor profesorale
de la cele două licee, sprijinul Consiliului Local pentru îmbunătăţirea pregătirilor pentru
exemenul de Bacalaureat.
Părerea domniei sale, este că și părinţii sunt de vină pentru acestă situaţie, pentru
că admiterea la facultate se face în funcţie de media de la Bacalaureat. Dacă legislaţia s-ar
schimba şi nu ar mai conta nota de la admitere, atunci nu ar mai apărea aceste probleme.
dna.Mone: spune că, nici comisia de examen nu şi-a făcut datoria pe deplin,
conducătorii instituţiilor de învăţământ nu au fost implicaţi la examenul de Bacalaureat
din oraşul Ştei.
Adaugă faptul că, se fac pregătiri suplimentare pentru examenul de Bacalaureat cu
elevii din clasa a XII-a, la toate unităţile de învăţământ, menţionând faptul că, prezenţa
elevilor la aceste pregătiri este foarte scăzută, elevii fiind dezinteresaţi, la fel şi părinţii.
dl. Păulaş: spune că, trebuie mai multă implicare, să se stabilească nişte obiective,
pentru creşterea promovabilităţii la Bacalaureat.
dl. Balaj- Primar: spune că, rolul părinţilor este foarte important în pregătirea
pentru examen, este foarte grav faptul că s-a copiat la Bacalaureat, este foarte important
să schimbăm mentalitatea elevului în procesul de examinare.
Deasemenea, este de părere că, profesorii ar trebui să fie stimulaţi să stea mai
mult cu elevii pentru pregătiri. Trebuie să gândim împreună un proiect pentru rezolvarea
problemei.
dl. Miara: propune, acordarea unor premii pentru elevii care participă la aceste
pregătiri, pentru a-i stimula. Deasemenea, domnia sa, consideră că, profesorii trebuie să
fie mai exigenţi în relaţia cu elevii, iar la şedinţele cu părinţii, profesorii ar trebui să-i facă
să raţioneze cu privire la aceste practici, ce nu sunt normale.
dl. Harn: spune că, problema cea mai gravă în învăţământul românesc este
promovarea cadrelor didactice pe criterii politice. Atâta timp cât nu o să primeze criteriile
de performanţă, de ţinută şi conduită morală, celelalte sunt pretenţii absurde.
dl. Petrişor: spune că, are două propuneri: propune ca la şedinţele cu părinţii
dirigintele să invite şi profesorii care îi pregătesc pe elevii pentru examen, în care să se
discute concret. Cea de-a doua propunere este ca la şedinţele cu părinţii să fie invitaţi şi
elevii, domnia sa, considerând că, altfel vor fi rezultatele.
dl. Lucaciu: le mulţumeşte directorilor de şcoli pentru prezenţa la şedinţă şi la
urează u an şcolar cu multe realizări.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local
al oraşului Ştei pe anul 2015 – la secţiunea de funcţionare, cu suma de 250,00 mii lei.
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Comisiile 1, 2 şi 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Lucaciu: în calitate de preşedinte de şedinţă, constată că nu sunt înregistrate
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi şi se trece la vot, atât pe articole cât şi
per ansamblu, acest proiect de hotărâre fiind aprobat în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în unanimitate
de voturi.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea caietului de sarcini pentru
vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a Centralei Termice nr. 5, situată în
oraşul Ştei, str. Poet Andrei Mureşanu, f.n., CF 50416, cu nr. cadastral 50416 Ştei,
cu o suprafaţă totală de 240 mp, din care suprafaţa construită este de 211 mp, cu
preţul de pornire al licitaţiei de 18.750 euro, la care se adaugă TVA (81.061,20 lei, la
care se adaugă TVA).
Comisiile 1, 2 şi 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Lucaciu: în calitate de preşedinte de şedinţă, constată că nu sunt înregistrate
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi şi se trece la vot, atât pe articole cât şi
per ansamblu, acest proiect de hotărâre fiind aprobat în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în
unanimitate de voturi.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea documentaţiei de
urbanism PUZ( Plan Urbanistic Zonal) pentru amenajarea unei SĂLI
MULTIFUNCŢIONALE CU POSIBILITATE DE CAZARE ŞI RESTAURANT pe
str. 13 Septembrie din oraşul Ştei.
Comisia 1a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu condiţia ca sala să fie izolată
fonic, comisiile 2 şi 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Lucaciu: în calitate de preşedinte de şedinţă, constată că nu sunt înregistrate
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi şi se trece la vot, atât pe articole cât şi
per ansamblu, acest proiect de hotărâre fiind aprobat în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali în unanimitate
de voturi.
Punctul 7: Diverse
dl. Dumitraş: începe prin a adresa primarului oraşului Ştei o întrebare, respectiv
care este programul pentru „Zilele oraşului Ştei”?
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dl. Junc: întreabă despre cele două sensuri giratorii de la cele două intrări în oraș,
respectiv, în ce stadiu sunt discuțiile cu privire la amplasarea lor şi despre proiectele
tehnice discutate la şedinţa trecută.
dl. Balaj-Primar: informează consilierii locali cu privire la progamul de „Zilele
oraşului Ştei”, prezentându-le activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul întregii
săptămâni, de luni până duminică.
Legat de sensurile giratorii, domnia sa, spune că, s-au făcut adrese, există un
proiect pe fostuș DN 76, actualmente E 79, propunerea este în atenţia CNADNR-ului şi a
executorului, adăugând faptul că, speră să fie luată în considerare.
dl. Dumitraş: întreabă dacă se vor termina lucrările în oraşul Ştei, zonele
principale, străzile cele mai circulate, până la data de 15 septembrie 2015.
dl. Balaj-Primar: informează consilierii locali cu privire la faptul că, s-a discutat
problema, doar că în oraşul Ştei s-au făcut lucrări mai ample, faţă de comunele din jur, şi
au costuri mai mari.
În ceea ce priveşte proiectele tehnice, acestea au fost recuperate de la Bucureşti,
însă nu se ştie dacă vor putea fi folosite.
dl. Lucaciu: spune că, licitaţia pentru proiectele tehnice s-a făcut la nivel de
Minister şi SF-urile la Primăria oraşului Ştei.
În final, urează la mulţi ani de „Zilele oraşului Ştei”.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:10, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 6 (şase) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 93/21.08.2015 –Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 21 august 2015, orele 13.00, care a avut loc
în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 94/21.08.2015 – Privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor
Consiliului Local al orașului Ștei din data de 02.07.2015 și din data de 30.07.2015
H.C.L. nr. 95/21.08.2015 - Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei
pe anul 2015 – la secțiunea de funcționare, cu suma de 250,00 mii lei.
H.C.L. nr. 96/21.08.2015 – Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea prin
licitaţie publică cu strigare a Centralei Termice nr. 5, situată în orașul Ștei, str. Poet
Andrei Mureșanu, f.n., CF 50416, cu nr. cadastral 50416 Ștei, cu o suprafață totală de
240 mp, din care suprafața construită este de 211 mp, cu preţul de pornire al licitaţiei de
18.750 euro, la care se adaugă TVA(81.061,20 lei, la care se adaugă TVA ).
H.C.L. nr. 97/21.08.2015 - Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ (Plan
Urbanistic Zonal) pentru amenajarea unei SĂLI MULTIFUNCȚIONALE CU
POSIBILITATE DE CAZARE ȘI RESTAURANT pe str. 13 Septembrie din orașul Ștei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ec. Lucaciu Ioan

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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