JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

lncheiat azi,2l iulie 2016la sala de sedinte a Consiliului local al orasului Stei, cu ocazia sedintei
de lucru extraordinare a acestuia la care pafticipa toti cei l5 consilieri locali.
Din parlea conducerii Primariei orasului Stei participa dl.Ciora Marius,viceprimar si dna jrs.Dale
Voichita Mariana,secretar, dl.ing.Balaj Gheorghe Iulian, primarul orasului Stei, fiind in concediu de
odihna si plecat din localitate la data tinerii sedintei. Pentru sustinere lapoarte de specialitate participa
dl.ing.Mut Dan si dna ec.Lolea Elena.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin, informatician iar pentru
redactare proces verbal dl.csjrs.Tirla Liviu.
Dna Dale Voichita Mariana constatand prezenta consilierilor locali in vederea adoptarii de
hotarari valabile, da cuvantul dlui Borza Horea Cristian, care intr-o sedinta anterioara a fost ales
presedinte de sedinta pe luna in curs, pentru a conduce lucrarile sedintei.
Sedinta a inceput la orele 13,00 fiind convocata in baza Dispozitiei Primarului nr.150/2016.
Inainte de a se incepe la lucrarile propriu zise ale sedintei se rosleste rugaciunea Tatal Nostru.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de consilierii
prezenti.
Punctul 2: Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al
orasului Stei in Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie si pentru masuri de siguranta Stei.
Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii, A fost propus dl.consilier local Harn Mihai
de iatre comisia nr.2. Se trece la vot secret si se intocmesc buletinele de vot,dl.Harn Mihai obtinand l0
voturi pentru si 5 impotriva, cu care a fost votat si PH pe ansamblu.
Punctul 3: Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in
solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in orasul
Stei.Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la vot.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de
votun.

Punctul 4: Proiect de hotarare privind aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei
sociale de analiza a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii in orasul Stei.Se prezinta
situatia din comisii, dl.Cioara Marius de la comisia I propunand pe dna Boloca Nicoleta-profesor si pe
dna Baic Daciana- medic ca sa faca parte din comisie iar dna Matei Cristina propunand un consilier local
in persona dlui Morlan Ioan.Dl.Mortan Ioan de Ia comisia 2 a propus ca sa faca pafte din comisie cate un
consilier de la fiecare grup politic al consiliului local. Dl.Duse Calin Ioan de la comisia 3 a propus ca sa
faca parte cate un consilier local din fiecare grup.
Dl.Miara Horia spune ca avem un PH care vizeaza o structura . Daca nominalizam I profesor si un
medic, trebuie facuta nominalizarea pentru toti cei l1 .Ar mai fi o varianta, ca sa votam numai pe functii.
Propune pe dl.Mortan loan din partea grupului dansilor ca sa faca pafte din comisie.
Dl.Cioara Marius spune ca isi retrage propunerile nominale facute in comisie.
Dl.Harn Mihai : ln cazul in care se suplimenteaza cu 2 consilieri locali, hotaraste consiliul local,
iar pentru ceilalti primarul prin dispozitie.
Se supune la vot varianta executivului, fara suplimentare cu 2 consilieri locali si fara nominalizati,
fiind aprobata cu 9 voturi pentru si 6 abtineri, Miara Horia, Matei Cristina, Duse Calin, Rengle Aurelian,
Borza Horea Cristian si Moftan Ioan.
Punctul 5: Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ pentru
identificat
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Dl.Mofian loan spune ca dl.Mut Dan a mentionat in sedinta de comisie ca nu mai trebuie SF
pentru Lac si vede ca sunt alocati 35 mii lei!Care e situatia?
Dl.Cioara Marius spune ca SF este necesar iar studiul de prefezabilitate nu e necesar.
Dl.Miara Horia intreaba daca nu era bine sa aprobam PT dupa aprobareaPuz.
Mut Dan: SF si PT sunt necesare in functie de ce se cere pe fonduri europene
Dl.Rengle Aurelian intreaba pe ce bani facem amenajarea la Lac'
Dl.Cioara Marius spune ca este o axa de finantare.Se intocrneste proiect, proiect care se poate
castiga pe baza de SF.S-a venit si cu un PT pentru ca avem l0 puncte in plus si suntem mai eligibili!
Dl.Moftan Ioan: Trebuia ca la expunerea de motive sa se explice pe ce bani se face, pe ce fonduri,
pe ce axal

Dna Boloca Nicoleta: Au fost 2 dezbateri publice pe aceasta tema.Nu cred ca este cetatean din Stei
care sa nu stie !
Dl.Miara Horia intreaba daca avem SF pentru acest proiect si daca avem PT.
Dl.Cioara Marius spune ca nu avem PT iar SF se va termina pana la I august a.c
Dl.Miara Horia: S-au alocat 35 mii lei pentru SF si 15 mii lei pentru PT!
Dl.Cioara Marius : E o suma pe care noi atat ne permitem sa alocam! Ulterior vom veni cu o

rectificare de buget.
Dl.Miara Horia spune ca pentru l5 mii nu face nimeni PT.
Dl.Harn Mihai: Spre deosebire de Parc care nu arc PIJZ, cei de la Consiliul judetean Bihor au
cerut PUZ deoarece se schimba destinatia lacului.Se supune la vot PH pe ansamblu, fiind aprobat cu 13
voturi pentru si 2 abtineri, Miara Horia si Matei Cristina.
Punctul6: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei pe
aanul 2016,bugetul local al orasului Stei, rectificat va fi de 18.174,95 mii lei.Se prezinta situatia din
comisii dupa care se trece la discutii.
Dt.Rengle Aurelian spune ca str.Andrei Muresanu se face cu 20 mii lei iar la zone verzi si
trotuare dam de t0 ori mai mult si nu stim unde merg acesti bani.
Dl.Mortan loan: Se propun 175 mii lei pentru zone verzi. Da citire art.126 din Legea 21512001
prin
care se mentioneaza cJlucrarile de interes public se executa pe baza unei documentatii aprobate de
-Consiliulj
udetean sau Consiliul local , prin licitatie publica.Normal ar fi fost ca toate lucrarjle care se f'ac
in Stei sa ireaca prin Consiliul local cu documentatia necesara, confornt legii. Referitor la consumul de
combustibil cere o situatie pentru sedinta viitoare pe anul 2016 pentru masini si utilaje din doatarea
Primariei Stei, consumul pe fiecare masina si utilaj, fisapentru fiecare masina si utilaj.Din cei 175 mii lei
pentru zone verzi ar fi solicitat sa se faca un parc pentru copii in zona Bisericii romano-catolice.
Dl.Ham Mihai spune ca realizarea in regie proprie a mobilierului stradal nu necesita licitatie .
Dl.Miara Horia iprne ca la sedinta comisiei 1 au facut amendamente, trecute in procesul verbal
de comisie intreband pentru ce este necesara suma de 175 mii Iei, dl.Cioara Marius raspunzandu-i ca
pentru consumul de carburanti schimbat printr-o HCL din martie 2016 si alte cheltuieli necesare, dl.Miara
iloria solicitancl situatia defalcata a facturilor restante ce compun suma de 175 mii lei, iar dna Matei
Cristina a solicitat situatia masinilor, consumul acestora.
Dl.Rengle Aurelian intreaba cum s-a marit consumul de combustibil, la care dl.Cioara Marius ii
raspunde ca in urma unei HCL din martie 2016. Dl.Rengle Aurelian intreaba de ce nu s-a aprobat de
fostul CL acest lucru,
Dl.Duse Calin intreaba de unde s-a ajuns la suma de 40 mii lei pentru toaletele din Piata, la care
dl.viceprimar ii raspunde ca s-a estimat aceasta suma la inceputul anului. Dl.Duse Calin spune ca suma i
se pare exagerata in raport cu cea alocata pentru modernizarea celor 2 scoli de 42 mii lei privind
reparatii scoli si grupuri sociale. lntreaba daca cetatenii orasului Stei sunt de acord sa dea 40 mii lei
pentru toaletele din Piata.
Dl.Miara Horia spune ca a solicitat ca sa se prezinte defalcata suma de 175 mii lei: Ce reprezinta
ea ? A solicitat si-n scris acest lucru.
Dna Matei Cristina spune ca a solicitat executia bugetara la 30.06.2016 si intreaba in ce termen
trebuie sa i se comunice.Se supune la vot PH fiind aprobat cu 9 voturi pentru si 6 impotriva, Miara Horia,
Matei Cristina.Rensle Aurelian, Duse Calin, Mortan loan si Borza Horea Cristian.

?.,

Nemaifiind alte probleme la ordina de zi, sedinta de lucru extraordinara a Consiliului local al
orasului Stei se incheie la orele 14,21.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal care are un numar de 3 pagini'
BORDEROU CU HOTAMRILE ADOPTATE:
-HCL 18 din 21.07 .2016- Aprobarea ordinii de zi,
-HCL 19 d\n21.07.2016- privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al orasului
Stei in Consiliut de Administratie at Spitalului de Psihiatrie si pentru masuri de siguranta Stei,
-HCL 20 din21.07 .2016- privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in
solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in orasul
Stei,

-HCL 21 din21.07.2016- privind aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisie in
sociale de analiza a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii in orasul Stei,
-HCL 22 din2l.07.2016- privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ pentru ,,Amenajare
zona de agrement Lac Stei, fazaPlJZ" pentru Lacul de agrement al orasului Stei, identificat prin CF
nr.50666 Stei, in suprafata de 36.289 mp,
-HCL 23 din21.07.2016- privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei pe anul
2016, bugetul local al orasului Stei, rectificat va fi de 18.174,95 mii lei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Borza Horea Cristian
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