JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi,3Q aprilie 2OI5, orele 13,00, la sala de sedinte a Consiliului
local al orasului Stei , eut ocazia sedintei de lucru ordinare a acestuia.
Participa la lucrarile sedintei un numar de 14 consilieri locali din totalul de
15 si dl.Oras lonut, csjrs.Consiliu local, absentand dl.consilier local Horge
Dacian-Adrian.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dl.ing.Balaj
Gheorghe Iulian, primar si dna jrs.Dale Voichita Maiiana, secretar. pentru
sustinere rapoarte de specialitate participa dl. Plastin Ioan si dle Palffv Iudita si

Bodea Ramona.
Ca invitati participa dl.Dehelean Cristian, din partea Biroului judetean de
strategie si dle Odesteanu Monica, director si Vesa Angela, contabil sef, de la SC
Solceta SA Stei.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin,
informatician iar pentru redactare proces verbal, dl.csjrs.Tirla iiviu.
Sedinta a inceput la orele 13,00, fiind convocatainbazaDispozitiei
Primarului nr.83/2015 si filmata de postul local d,e televiziune National TV Beius.
Punctul 1: Alegerea presedintelui de sedinta. Dna Dale Voichita Mariana,
constatand prezenta consilierilor locali in vederea adoptarii de hotarari valabile,
propune ca presedinte de sedinta pe luna in curs, conform ROF Consiliu local
Stei pe dl.consilier local Dumitras Horia Claudiu.Propunerea facuta este aprobata
cu unanimitate de voturi.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi. Dl.Dumitras Horia Claudiu, in calitate
de presedinte de sedinta, supune spre aprobare ordinea de zi. Acest punct a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 3: Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului local al
orasului Stei din data de 26.O3.2015.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate
de voturi.
Punctul 4: Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare
locala a orasului Stei, judetul Bihor, pentru perioada 2O74-2O20.Se prezinta
situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.Se inscriu urmatorii:
Dehelean Cristian, prezinta pe scurt situatia din materialul privind
strategia de dezvoltare locala a orasului Stei pe perioada2OI4-202O, mentionand
ca materialul respectiv s-a mai prezentat si cu alte ocazii, respectiv in data de 18
martie a.c la Casa de cultura a orasului Stei si in data d,e 23 aprilie la sedinta
comuna a comisiilor din cadrul Consiliului local al orasului Stei.Mentioneaza pe
scurt perioada din care s-a inceput a se lucra la strategia de dezvoltare a orasului
Stei, precum si etapele care sunt cuprinse in materialul respectiv si parghiile
privind demoltarea socio-economica a orasului Stei, cu cele 3 obiective majore,
conform materialului prezentat. Doreste mult susces la indeplinirea obiectivelor
propuse din partea firmei Romactiv si mentioneaza faptul ca Steiul are un mare
potential, atragand fonduri nerambursabile si fiind indeplinite conditiile pentru

dezvoltarea in perspectiva a orasului si imbunatatirea nivelului de trai a
locuitorilor din Stei.
Dl.primar Balaj Gheorghe lulian, spune ca strategia de dezvoltare a
orasului Stei a fost elaborata de comunitatea locala si a fost postata pe saitul
Primariei orasului Stei si supusa dezbaterii publice, in urma cu 6 luni. In
continuare dansul face o analiza succinta a materialului si mentioneaza
oportunitatile in vederea realizarii acestuia. Mentioneaza ea la intalnirea din luna
martie 2QI5, de la Casa de cultura din Stei, la eare au participat delegati din
Bucuresti si de la judet, a invitat si au participat reprezentantii institutiilor,
ONG-rilor si persoane frzice de pe raza orasului, fiind stabilite obiective si
propuneri, care permit modificarea lor de catre consiliul local.Multumeste firmei
Romactiv pentru sprijin.
Dl.Dumitras Horia Claudiu mentioneaza faptul ca in conformitate cu art.2
din PH, orice modificare se face cu acordul Consiliului local.
Dl.Lucaciu Ioan spune ca materialul respectiv e o sinteza a fostelor strategii
elaborate pana in anul 2OI2 si felicita pe dl.Dehelean Cristian pentru modul cum
a adunat date dinainte de 2OI2,la care un aport deosebit a avut si monografia
intocmita de dl.prof.Simedre Ioan, caruia ii multumeste pentru efortul
facut.Mentioneaza ca din materialul prezentat lipsesc urmatoarele elemente:
steagul si stema localitatii, la investitii-perioada 2Oll-2O14 iar la lacasuri de cult
trebuie trecute si celelate culte din Stei, care sunt reprezentative in legatura cu
Uniunea Europeana si cu SUA.De asemena mentioneaza ca aeroportul ca si
locatie nu mai exista.Referitor la amenajare parc spune ca trebuie sa se vada
cum e corect, amenajare parc sau plantatii de zone verzi, deoarece din cat stie
dansul parcul e amenajat! Referitor la Spitalul orasenesc Stei, mentionea'7a ca
acesta nu putea fi repus in functiune daca pe Sentinta judecatoreasca definitiva
nu aparea si semnatura dlui dr.Ritlli Ladislau, care a fost Ministrul Sanatatii la
acea vreme si caruia ii multumeste pentru acest lucru.De asemenea nu apar in
material extindere si modernizare cimitir , reevaluare Canton Silvic.Totodata
mentioneaza ca nu apar amenajare apartamente ca locuinte sociale la sediul
fostei Politii Stei si amenajare sediu la fosta Banca Agricola, pentru sedii de
afaceri.Mentioneaza ca este SF pentru Amenajare lac.
Dl.primar spune ca din cele mentionate de dl.Lucaciu Ioan sunt lucruri
foarte multe care nu sunt reale, nu exista SF pentru amenajare lac si ca l-ar fi
asteptat sa vina cu propuneri si nu acum in ultima instanta, mai ales si pentru
faptul ca inainte a fost primar! Trebuia sa se vina cu propuneri
concrete,oportune, venite la timp!
Dl.Paulas Nicolae, spune ca acest material nu e o sinteza a fostelor
strategii! Am participat Ia dezbaterea publica din luna martie 2OI5, am facut
propuneri atunci, la fel si in sedinta de Consiliu local din decembrie 2014! Ar
trebui 2 aspecte clarificate:
l.Referitor la extinderea si modernizarea Statiei de epurare as avea o
propunere si anume ca sa se intocmeasca un proiect pentru optirnizarea
consumurilor energetice la Statia de epurare;
2.Yizavi de invatamantul din Stei, intrucat numarul de elevi s-a redus la
jumatate fata de acum 15-20 de ani, consider ca ar trebui intocmit un studiu de
oportunitate pentru comasarea unitatilor de invatamant din Stei, in vederea
reducerii cheltuielilor, intrucat sunt spatii excedentare, precum si alte
cheltuieli,iar acestea se suporta, de Ia bugetul local!
Dl.Miara Horia propune diversitate pentru unitatile de invatamant din Stei,
mentionand ca nu e de acord cu propunerea facuta de catre dl.Paulas Emil,
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comisii, dupa care se trece la discutii.
Dl.Miara Horia intreaba din cate Consilii de administratie face parte
dl.Oras Ionut, la care acesta ii raspunde ca din 2, mentionandu-se ca nu exista
incompatibilitate_, intrucat este personal contractual. Acest punct a fost aprobat
cu unanimitate de voturi.
Punctul 6: Pro
area documentatiei de
urbanism PUZ (PIan
najarea unui Camin pentru
batrani pe str.Tinere
ntiu Copii.Se prezintasituatia
din comisii, dupa care se trece la discutii.
Dl.Lucaciu Ioan spune ca a avut 2 observatii la acest punct, in sedinta de
comisii si mentioneaTa ca este pentru amenajarea unui Camin de batrani la
locatia mai sus mentionata. Mentioneaza ca daca se merge cuplJZ pentru
imobilul respectiv, trebuie intocmit neaparat si pUD.
Dna Barna Violeta are o intrebare si anume daca in momentul in care s-a
instrainat cladirea respectiva, societatea care a cumparat-o si-a prezentat intentia
de a face ceva, la care dl.Lucaciu Ioan intervine si spune ca acesia este
cumparata de 5 ani si s-a vroit sa se deschida un centru de afaceri acolo dar nu
s-a realizat, din pacate!
Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 7: Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii numarului
total de posturi bugetate, functii de conducere si posturi de executie, a
organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului
orasului Stei si unitatile subordonate.Se prezinta situatia din comisii, dupa care
se trece la discutii.
Dl.Miara Horia intreaba de cand e dna Bodea Ramona inspector de reurse
umane iar aceasta ii raspunde ca a fost imputernicita prin Dispozitia Primarului
nt.6512015, intrucat dna Dumitrescu Mihaela s-a pensionat iar dna Blaga
Rodica este in concediu.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 8: Poiect de hotarare Privind aprobarea darii in administrare a
conductei de alimentare cu apa a orasului Stei in lungime de 12.126 ml(de la
Valea Aleului pana la Statia de tratare a apei) precum si a retelei de distributie a
apei potabile in orasul Stei, in lungime totala de 11.300 ml, din SC Solceta SA
Stei, operatorul unic al serviciului de alimentare cu apa in orasul Stei, pe baza
protocolului de predare-primire, cu respectarea Contractului de concesiune
nr.333/ 1995 si a actelor aditionale la acesta, in vederea eficientizarii alimentarii
cu apa potabila a orasului Stei .
Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii. I se
raspunde dlui Moldovan Teodor, la o intrebare a acestuia, ca titulatura PH s-a
schimbat in urma propunerii facute de dansul in sedinta de comisie.
Dl.Lucaciu Ioan spune ca a pus o intrebare in sedinta de comisie si anume
cum urmareaste Solceta eficientizarea alimentarii cu apa, spunand ca se referea
la calitatea apei, momentele de intrerupere a ei, etc.la care i se raspunde ca a
crescut calitatea acesteia, avand in orasul Stei o apa potabila pe tot parcursul
anului.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Punctul 9: Proiect de hotarare privind imputernicirea reprezentantului
Consiliului local al orasului Stei in AGA SC Solceta SA Stei, sa sustina aprobarea
ordinii de zi a materialelor de pe ordine a de zi AGOA SC Solceta SA Stei.Se
prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
Dl.Cioara Marius il propune ca supleant pe dl.ec.Miclea George, iar in
locul dlui Bantas Gheorghe, care s-a retras din functia respectiva, nrrnaza ca
cenzot, conform art.1 din HCL75l30.IQ.2OI2, dna Pasca Laura, care a fost
supleant. Se intocmesc buletinele de vot pentru aprobarea ca supleant a dlui
Miclea George.In urma votarii si a raportului Comisiei de validare se prezinta
situatia, dl.Miclea George fiind aprobat ca supleant cu 14 voturi pentru,deci in
unanimitate. Se prezinta PH, atat pe articole cat si pe ansamblu, rezultatul fiind
urmatorul: 13 voturi pentru si o abtinere,Miara Horia.
Punctul 10: Informare privind adresa Ministerului Energiei Intreprinderilor
Mici si Mijlocii si a Mediului de Afaceri nr.17553312O.O4.2015 inregistiata la
sediul institutiei noastre cu nr. 123912O.O4.2O15. Se prezinta situatia din comisii
care au luat act de informarea prezentata.
Punctul 1 1: Diverse. Se inscriu la cuvant urmatorii:
Balan Ciprian propune repopularea gardurilor vii in orasul Stei.
Mentioneaza ca sunt in procent de 80% si dau un aspect placut orasului.
Tigan Ioana spune referitor la arcadele pentru flori, ca ar trebui plantate
flori intocmai ca in fata Librariei si a Florariei, cu plante cataratoare si sa nu le
schimbam in fiecare an!
Lucaciu Ioan spune ca aductiunea de gaz e foarte importanta pentru Stei
si ar trebui actionat in judecata Ministerul Economiei si Guvernul Romaniei, la
contractul intocmit cu firma Melfi.
In continuare dansul intreaba daca se mai fac plombarila drumul spre
cimitir. Referitor la drumul de centura din zona Hiperionului , ar trebui
desfundata rigola de la fosta Cantina a Hiperionului, care e infundata.Spune ca
o alta groapa de gunoi este fostul Parc Auto din poligon!
Dl.Dumitras Horia roaga pe dl.primar sa ia legatura cu dl.presedinte al CJ
Bihor, Popa Cornel, care si-a tras seva politica, la alegerile din anul 2OI2 din Stei
ca sa se intervina la primarul de la Finis pentru a se repara drumul care trece
prin comuna pana se reface DN 76, intrucat circula multe masini pe acolo.
In continuare dl.primar, raspunde la problemele ridicate si spune ca s-a
gandit la propunerea dlui Balan Ciprian si a adus material dendrologic. Am vrea
sa schimbam aceste garduri vii, cu cele care vegeteaza si iarna !
Referitor la arcade spune ca ghivecele se pastreaza si iarna, si le folosim de
20 de ani iar iarna le adapostim la noi.Noi le dam la agentii economici si
institutiile din zona, cum ar fi Librarie, Florarie, Casa de cultura.Vom incerca pe
viitor parteneriate, cum ar fi cu Floraria AzaIeea, care ar dori si un spatiu pentru

amenajare!
Referitor la conducta de aductiune de gaz dansul spune ca am primit un
raspuns de 1 an si jumatate la o solicitare de-a noastra! Sunt promisiuni ca se
va duce la indeplinire. Noi am facut tot ce a fost posibill S-a implicat si European
Food in aceasta problema! Mentioneaza ca va solicita o interpelare catre
dl.Ministru sau dl.Primministru, prin parlamentarii din zona, asa cum a facut

pentru Parc.
Ii raspunde dlui Lucaciu Ioan ca rigola la care face dansul referire apartine
de CNADR.Nu putem sa ne substituim lor, deoarece in caz de accident
raspundem! Poligonul e pe raza comunei Rieni si apartine doar administrativ de
Colegiul Tehnic Unirea.Voi discuta cu dl.primar de la Rieni si vom gasi o solutie!
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Referitor la drumul de la Finis, ii raspunde dlui Dumitras Horia Claudiu ca
acesta e drum comunal si nu e de competenta consiliului judetean!
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinta de lucru ordinara a
Consiliului local al orasului Stei se incheie la orele 14,95.
Drept pentrru care s-a intocmit prezentul proces verbal, care are un
numar de 5 pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL 35 din 30.04.2O15- Alegerea presedintelui de sedinta
-HCL 36 din 3O.O4.2O15- Aprobarea ordinii de zi
-HCL 37 din 3O.O4.2O15- Aprobarea procesului verbal al sedintei
Consiliului local al orasului Stei din data de 26.03.2OLs
-HCL 38 din 3O.O4.2O15 - Privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala
a orasului Stei, Judetul Bihor, pentru perioda 2O|4-2O2O
-HCL 39 din 30.O4.2015- privind modificarea si completarea Hotararii
nr.34 din 26.03.2015 a Consiliului local al orasului Stei
-HCL 40 din 3O.O4.2O15- Privind aprobarea documentatiei de urbanism
PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru amenajarea unui Camin pentru batrani pe
str.Tineretului, in locatia fostei Crese pentru copii
-HCL 41 din 3O.O4.2O15- Privind aprobarea modificarii numarului
total de posturi bugetate, functii de conducere si posturi de executie, a
organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului
orasului Stei si unitatile subordonate
-HCL 42 din 3O.O4.2O15 - Privind aprobarea darii in administrare a
conductei de alimentare cu apa a orasului Stei in lungime de 12.126 ml(de la
Valea Aleului pana la Statia de tratare a apei) precum si a retelei de distributie a
apei potabile in orasul Stei, in lungime totala de 11.300 ml, din SC Solceta SA
Stei, operatorul unic al serviciului de alimentare cu apa in orasul Stei, pe baza
protocolului de predare-primire, cu respectarea Contractului de concesiune
nr.333/ 1995 si a actelor aditionale la acesta, in vederea eficientizarii alimentarii
cu apa potabila a orasului Stei
-HCL 43 din 3O.Q4.2015- Privind imputernicirea reprezentantului
Consiliului local al orasului Stei in AGA SC Solceta SA Stei, sa sustina aprobarea
ordinii de zi a materialelor de pe ordinea de zi AGOA SC Solceta SA Stei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR.

Dumitras Horia Claudiu
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