JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat azi,18 decembrie 2014,1a sala de sedinte a Consiliului local al
orasului Stei, cu ocazia sedintei de lucru ordinare a acestuia, la care participa toti cei
15 consilieri locali si dl.Oras lonut, csjrs.Consiliu local.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei, participa dl.ing.Balaj Gheorghe
Iulian, primar si drra jrs Dale Voichita Mariana, secretar.Pentru sustinere rapoarte de
specialitate participa dnul Plastin Ioan, dna Palffy Iudita si dra Ciolac Alexandra.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Vesa Florin,
inspector protectie civila, iar pentru redactare proces verbal participa dl.csjrs.Tirla

Liviu.
Au fost prezenli la lucrarile sedintei si conducatori de unitati si institutii din
Stei.

Sedinta a fost convocata inbazaDispozitiei Primarului ttr.31612014 si a
inceput la orele 13,00 .
Dna Dale Voichita Mariana, constatand prezenta consilierilor in vederea
adoptarii de hotarari valabile da cuvantul dnei consilier local Barna VioletaEcaterina , care intr-o sedinta anterioara a fost aleasa presedinte de sedinta pe luna in
curs, pentru a conduce lucrarile sedintei.
Dl.Moldovan Teodor propune tinerea unui moment de reculegere ,
comemorandu-se 25 de ani de la Revolutia Romana din 1989.Dansul subliniaza
importanta evenimentului si spune ca in ultimii2 ani, nu s-a mai tinut vreo
manifestatie dedicata evenimentelor din 1989 si propune ca pentru viitor sa se aiba in
vedere acest lucru.Reaminteste faptul ca si dintre consilieri sunt cativa care au trecut
in nefiinta, nominalizandu-i pe Peic Traian, Birta Petru si LazaNicolae.Se tine
momentul de reculegere.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi. Dna Barna Violeta-Ecaterina, in calitate
de presedinte de sedinta, propune inversarea punctelor 3 si 4 de la ordinea de zi,
motivand faptul ca la punctul 4, conform ordinii propuse de executiv sunt invitati
conducatorii de unitati si institutii. Se supune spre aprobare ordinea de zi. Acest
punct a fost aprobat cu 13 voturi pentru si 2 abtineri, Cuc Adrian si Ciosara Marius,
cu modifi carile propuse.
Punctul2:Aprobarea procesului verbal de la sedinta de Consiliu local din
data de 27.11.2014. Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul3:Aprobarea programului anual al achizitiilor publice la nivelul
orasului Stei, pentru anul 2015. Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la
discutii.
Aron Radu, director la Spitalul orasenesc Stei, spune ca in programul de
achizitii pe anul 2015 s-au trecut obiective propuse afifrnalizate in functie de
fondurile alocate.Au trecut in proiect si reabilitarea ambulatoriului. GPL e cuprins si
el in acest proiect la ambulatoriu si sectia de pediatrie.Multumeste pentru sprijinul
acordat de Consiliul local si executiv in20l4.
Odesteanu Monica, director la SC Solceta SA Stei, spune ca au fost cuprinse
propunerile pentru 2015 in proiect si spera ca va primi spijin din partea autoritatilor
locale pentru realizarrea acestora. Multumeste pentru sprijinul acordat in20l4.

Bici Viorica, director adjunct la Colegiul Tehnic Unirea Stei, spune ca au in
obiectiv pentru 2015 urmatoarele : Reabilitarea salii de sport si creareJunui muzeu
care sa fie cuprins in circuitul turistic al zonei.Au depus un proiect de reinsertie a
celor care au abandonat scoala , p€ o ruza de 50 km. Multumeste si dansa pentru
sprijinul acordat in2014 de autoritatile publice locale.
Muset Georgeta,director la Scola gimnazialacu clasele I-VIII, Stei spune ca
problema esentiala pentru 2015 la dansii este sistemul de incalzire din scoli.Ar fi apoi
reabillitarea sistemului de iluminat, arrtenajari teremri de sport, achizitionare de
mobilier si aparatura pentru salile de clasa si laboratoare.Multumeste pentru dotarea
cu calculatoare si doreste la toti cei prezenti un an nou fericit, cu rcalizarl
Andru Cristian, director la Colegiul National Avram Iancu, din Stei spune ca
are o singura doleanta pentru anul 2015, rcalizareauni teren de sport sintetic in
incinta institutiei. Au inceput reamenajarea interiorului de la institutie si spera cain4
ani sa o termine.
Paulas Emil: E un obicei, ca an de an sa fie prezentata o lista de lucrari in care
cuprindem tot ce vrem si ce nu vrem sa facem! Cum le vom prioritiza? pentru
perioada 2015-2020 trebuie sa ne racordam cu programul anual la strategie! Altfel
riscam sa nu facem nimic! Il putem aproba acum, dar trebuie o analizaamanuntita a
lui in inauarie 2015! Serviciul Urbanism ar trebui sa faca o selectie! Idem si pentru
institutii!
Dl.primar Balaj Gheorghe Iulian, spune ca acest plan de achizitii se depune la
Directia Finantelor Publice Judetene. Nici un proiect nu poate incepe daca nu e
cuprins in program! Planul de achizitii e pus pe saitul Primariei! Noi nu stim liniile de
finantare! Pentru acest lucru, trecem mai multe obiective, sume mai mari, dar nu
putem sa le depasim!
Paulas Emil spune ca trebuie sa facem o analizape prioritati.Programul e
fantezist! Sa existe o oferta scrisa!
Dl.primar spune ca toate unitile administrativ-teritoriale procedeaza la fel ca
noi.
Dumitras Horia spune ca scolile din Stei aratabine datorita managerilor
acestora si ca a avut o sedinta cu directorii de scoli in care s-a stabilit ca in ultima joi
din luna vom concretiza ce anume trebuie facut pentru acestrea in 2015.
Lucaciu Ioan spune ca lipseste din Programul pe 2015 ftnalizareaBisericii
ortodoxe vechi din Stei.La pozitia 17 e trecuta modernizare Capela, careia nu-i vede
rostul din moment ce se construieste alta. De asemenea lipseste distributia de gazin
orasul Stei!
Junc Valentin spune ca a crescut calitatea invatamantului an de an in Stei,
gradul de promovabilitate fiind foarte mare, in raport cu alte scoli, lucru confirmat si
de dl.Andru Cristian si de dl.Petrisor Traian care spune ca e in Consiliul de
administratie al Colegiului Avram Iancu si elevii au obtinut 12 diplome la nivel
national si majoritatea elevilor au plecat de la scoala generala din Stei. De asemenea
dl.Junc Valentin spune ca Biserica ortodoxa veche din Stei are nevoie de finantare
pentru incalzire.Este pictata in intregime si s-a adus iconsotasul.
Dl.primar spune ca s-a intalnit de 2 ori cu directorii de scoli in aceasta toamna
si au discutat prioritatile. Institutiile publice vor trebui sa acceseze fonduri
europene.Vor trebui sa depuna proiecte! In primul rand trebuie rczolvata situatia
juridica a terenurilor! Proiecte mari nu vor putea fi finantate de Consiliul local, pentru
ca o sala de sport care costa 30-40 mld.lei si inghite bugetul orasului pe 4-5 ani! S-a
discutat si cu cei de la Hajdudorog pentru strand.Vom demara partea de proiectare si
vom merge la ei pentru frnalizarcaproiectarii, in inauarie 2015.Trebuie cuprinse
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proiecte cu o cofinatare mai mica, de catre noi.Legat de Biserica veche ortodoxa si
constructie capela spune ca e la fel de importanta in oras o capela moderna si
functionala.Trebuie si o sala frigorifica, toaleta, o sala cu capacitate mare, deoarece
sunt cateodata si 3'4 morti in capela! Noi am alocat bani pentru biserici si conducerea
lor ii distribuie cum cred de cuviintalCealaltacapela e trecuta pentru reabilitare,
putandu-se renunta sau nu la ea, dupa terminarea celei noi!Se poate folosi si ca o sala
de mese pentru oamenii saraci, cand au decedati in familie!
Referitor la distributia de gaz, Plastin Ioan spune ca nu avem nici un
semnal.Nu sercalizeaza din banii Primariei!
Dl.primar spune ca trebuie prinsa si ea in planul pe 20l5,la care dl. Miara
Horia, intarind acest lucru spune ca trebuie prinsa deoarece e vorba de teren si trebuie
cuprinsa si refacerea trotuarului de pe str.Miron Pompiliu.Se supune la punct PH, cu
aceste 2 amendamente.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi, cu cele 2
amendamente propuse.
Punctul 4 : Aprobarea planului anual de actiune in domeniul organizarii,
administrarii si acordarii serviciilor sociale la nivelul orasului Stei, pentru anul 2015.
Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
Lucaciu Ioan intreaba pe dna secretar Dale Voichita Mariana daca stie cati
copii orfani sunt in Stei si cati frecventeaza scoala, la carc dansa psune ca nu stie si ca
este Serviciu social care se ocupa de acest lucru si ca va comunicala sedinta
urmatoare.Lucaciu Ioan intervine si spune ca sunt 11 copii, pentru care se asigura
masa gratuita de catre o Asociatie din SUA, din care 7 sunt la scoala si 4 la
gradinita.Se supune la vot PH.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 5: Bilant 2014. Dna Palffy Iudita, consilier integrare europeana
prezinta materialul de la acest punct al ordinii de zi.
Punctul 6. Diverse. Se inscriu la cuvant urmatorii:
Cioara Marius, rreaza celor prezenti sarbatori fericite in sanul familiilor.
Miara Horia idem si un an mai bun.La fel si Moldovan Teodor.
Junc Valentin insista pe dezvoltarea economica a orasului in noul an si crearea
unui centru de consultatie pentru mediul de afaceri.
Vulciu Ioan doreste celor prezenti un an nou fericit.
Lucaciu Ioan doreste un an nou fericit si spune ca e sigur ca majoritatea
obiectivelor se vor rcaliza in noul an si datorita noii conjucnturi politice.Urari de bine
transmit si Petrisor Traian si Horge Dacian si Dumitras Horia, care spune ca avem
oameni buni in oras care asteapta salarii mai mari de la noi!
Harn Mihai: In sfarsit , de 2 ani de zile se vad realiza/. palpabile in oras! Sper
ca acestea se vor imbunatati in noul an!
Barna Violeta-Ecaterina spune ca remarca luminile din centrul orasului, seara!
Felicita executivul si persoana care s-a ocupat de acest lucru!
Dl.primar spune in incheiere ca am avut un an bun, in20l4l Ce am propus s-a
rezolvatl S-a schimbat sistemul de iluminat, pe leduri, iar costurile au scazut de la 200
la 30 de milioane lei. O realizarc mare in plan social o constituie si ingrijirile
paleative!De asemenea, pompa pentru trenarea subsolurilor.Apoi, lucrarile de pe
str.Miron Pompiliu.Disconfort cu lucrarile este peste tot! Dupa 25 de ani vom avea o
strada moderna in Stei! Este un cadou de peste 100 mld.lei! Progrese sunt si la groapa
de gunoi, apoi la colectarea selectiva a deseurilor.Ar fi apoi schimbarcasolutiei
proiectului de la Statia de tratare a apei.Erau 2 filtre de 200 mil.lei plus TVA, care nu
rezolvau nimic si erau greu de intretinut!
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Lanerealizari ar fi locurile de munca. S-au creat totusi in ultimii 2 ani peste
250 locuri de munca in Stei, prin extinderea unitatilor, redeschiderea Spitalului
orasenesc, la SC Baita de la 38 la 138 locuri de munca. Somajul este de 3% in Stei!
Dl.primar multumeste conducatorilor de institutii si unitati din oras,
Consiliului local si executivului, cu care a awt o conlucrare buna iar rezultatele au
fost pe masura si le transmite la toti sarbatori fericite si un an nou, plin de realizari si

impliniri!
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinta se incheie, la orele 15,26.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal care are un numar de 4
pagini.

BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL 109 din 18.12.2014- Aprobarea ordinii de zi
-HCL 110 din 18.12.20I4-Aprobarea procesului verbal de la sedinta de
Consiliu local din data de 27 .11.2014
-HCL 111 din 18.12.2014- Aprobarea programului anual al achizitiilor publice
la nivelul orasului Stei, pentru anul2015
-HCL
din 18.12.2014- Aprobarea planului anual de actiune in domeniul
orgarizaii, administrarii si acordarii serviciilor sociale la nivelul orasului Stei, pentru
anul 2015.
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