JUDETUL BIHOR
OMSUL STEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azt 3l martre 2016,la sala de sedinte a Consiliului local al orasului
Stei, cu ocazia sedintei de lucru ordinara a acestuia la care participa un numar de 13
consilieri iocali din totalul de 15 si dl.Oras lonut, csjrs.Consiliul local, absentand
dl.Balan Ciprian si dna Tigan loana.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa d.ing.Balaj Gheorghe
Iulian si dna jrs.Dale Voichita Mariana, secretar, iar pentru sustinere rapoarte de
specialitate participa dl.ing.Stan Daniel si dl.csjrs.Tirla Liviu care se ocupa si de
redactarea procesului verbal.
Ca invitati participa din partea SC Solceta SA Stei dna ing.Odesteanu Monica,
director, dra jrs.Codau Ioana si dl.ing.Turi Tiberiu, presedinte AGA, iar din partea
Spitalului orasenesc Stei, dl.ing.Aron Radu, manager.
De asemenea participa si membri ai GPAC Stei, precum si locuitori ai orasului
Stei, Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin,
informatician.
Sedinta a inceput la orele 13,00 fiind convoocata in baza Dispozitiei
primarului nr.5512016 si filmata de postul local de televiziune National TV Beius.
Punctul 1: Alegerea presedintelui de sedinta. Dna Dale Voichita Mariana
propune ca in baza ROF Consiliul local Stei sa fie aleasa presedinte de sedinta pe luna
in curs. in ordine alfabetica, dna consilier local, ec.Bama Violeta-Ecaterina. Acest
punct a fost aprobat cu unanimitate de consilierii prezenti
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi. Dna Bama Violeta Ecaterina, in calitate de
presedinte de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi propusa de executiv, cu
suplimentarea acesteia cu inca un punct si anume, Proiect de hotarare privind
aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru
gestionarea situatiilor de urgenta din orasul Stei pe anul 2016. Acest punct a fost
aprobat cu unanimitate de voturi, cu amendamentul propus, care va deveni punctul 4
al ordinii de zi.
Punctul 3: Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului local al
orasului Stei din data de 01.02.2016 si 25-02.2016. Acest punct a fost aprobat cu
unanimitate de voturi de consilierii prezenti.
Punctul 4: Proiect de hotarare pdvind aprobarea pianului de asigurare cu
resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta din
orasul Stei pe anul 2016. Se prezinta situatia din comisii, dupa care se supwe spre
aprobare PH. Acest punct a fost aprobat cu 10 voturi pentru,2 impotriva, Dumitras
Horia si Paulas Emil ai o abtinere, Lucaciu Ioan.
Punctul 5: Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatilor de identificare
a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale, in
conformitate cu prevederile Legii 24812015 privind stimularea participarii in
invatamantul presiolar a copiilor provenind din familii dezorganizate.Se prezinta
situatia din comisii, dupa care se trece la discutii

Dl.Dumitras Horia inheaba pe dna secretara cand a aparut aceasta lege, pentru
a se acorda stimulente celor indreptatiti, intrucat se puteau acorda din ianuuie 2016,
la care dna secretara spune ca se va aplica retroactiv, din ianuarie 2016, iar legea a
aparut in 2015. Se supune la vot PH, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi de
consilierii prezenti.
Punctul 6 : Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de negociere
directa pentru delegarea de gestiune a Serviciului de salubrizare al orasului Stei. Se
prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
Dl.Moldovan Teodor sppune ca trebuie sa se insereze in preamabulul PH si in
raportul de specialitate ca in baza prevederilor art.26 din OUG 5412006 privind
regimul contractelor de concesiune, se poate face trecerea la negociere directa dupa
epuizarea a 2 licitatii la care nu s-au prezentat minim 3 ofertanti, cu care consilierii
prezenti sunt de acord. Se supune la vot PH, care a fost aprobat cu unanimitate de
voturi de consilierii prezenti, cu amendamenh,rl propus de dl.Moldovan Teodor.
Punctul 7: Proiect de hotarare privind aprobarea Structurii organizatorice a
Spitalului orasenesc Stei. Se prezinta situatia din comisii, dupa care se supune ia vot
PH, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi de consilierii prezenti.
Punctul 8: Proiect de hotarare privind aprobarea notmatilului de cheltuieli
privind consumul lunar de carbwanti pentru autoturismele, masinile, microbuzul,
autoutilitarele si utilajele din dotarea Primariei orasului Stei. Se prezinta situatia din
comisii, dupa care se trece la vot.Supus la vot , PH a fost aprobat cu 12 voturi pentru
si o abtinere, dl.Lucaciu loal.
Punctul 9: Proiect de hotarare privind imputemicirea reprezentatului
Consiliului local al orasului Stei in AGA SC Solceta SA Stei sa sustina aprobarea
ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA(Adwmarea Generala
Ordinara a Actionarilor) SC Solceta SA Stei si a ordinii de zi si a materialelor de pe
ordinea de zi a AGEA(Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor) SC Solceta
SA Stei. Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece 1a discutii.
Dl.Moldovan Teodor, spune ca sunt 2 Adunari generale ale AGA Solceta, din
care una ordinara si una extraodinara si kebuiau sa fie 2 PH, intrucat dansul o sa se
abtina la prima, cea ordinara si o sa fie de acord cu cea de-a doua. Referitor la primul
punct de la Adunarea generula ordinara, spune ca nu ne-au fost prezentati membrii
comisiei de cenzori, iar referitor la punctul 2 cel cu penalitatile considera ca nu-i
putem ierta de datorii pe datomicii propusi, deoarece ar fi nelegal si trebuiau facute
demersuri catre Politie si Evidenta Populatiei pentru identificarea domiciliului acestor
persoane si stingerea datoriei prin valorificarea bunrilor pe care le detin. Referitor la
AGEA, propune sa se mentina denumirea de Statie de apa, in loc de cea propusa, de
statie de tratare a apei, deoarece aceasta din urma este una din cele 4 faze. De
asenmenea, in adresa inaintata Solcetei i-a rugat sa se heaca str'Zorilor in loc de 13
Septembrie si un reprezentant din executiv trebuie sa-i dea un numar nou.
Dl.Turi Tiberiu spune ca comisia de cenzori e aprobata de AGA Solceta. Nu
trebuie sa se revina cu propuneri. Referitor la solicitarea de radiere a datoriilor, dansul
spune ca sunt sentinte definitive, care reprezinta proflt pentru societate, pe care nu
sunt siguri daca il vor incasa.
Dna Bama Violeta Ecaterina, spune ca s-a facut o adresa catre Solceta ca sa
explice temeiul juridic in baza cantia se pot stinge datoriile, la care nu s-a primit un
raspuns corespunzator.

Dl.Moldovan Teodor spune ca AGA stabileste cenzorii, dar consilierii locali
au un reprezentant in AGA Solceta, iar daca se voteaza fara propuneri o fac in
necunostinta de cauza.
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Dl.Paulas Emil spune ca au solicitat un raport de specialitate si nu au primit un
raspuns corespuluator. Ar trebui sa se recupereze datoriile de la debitori deoarece in
caz contar se creaza un precedent periculos.
Dna Odesteanu Monica spune ca nu au de la cine sa recupereze datoriile
respective.
Dl.Ham Mihai propune ca sa se scoata acest punct 2 din PH, respectiv art.1
alin 2. Dl.Cioara Marius face propuneri pentru comisia de cenzori. propune ca sa fie 4
persoane, din care 3 cenzori si un supleant, in persoana numitilor : Rugina LiviaEmilia, Butisca Anca - Cristina si Hanes Felicia Luciana, pentru cenzori iar pentru
supleant pe Micle George - Raul. Fiind facute aceste propuneri se trece la intocmirea
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buletinelor de vot cu cei 4 propusi, nemaifrind alte propuneri. In urma votului
exprimat, rezultatele sunt urmatoarele : Pentru Rugina Livia- Emilia, Hanes Felicia
Luciana si Micie George-Raul au fost cate 10 voturi pentru,2 impotriva si 1 vot nul,
iar pentru Butisca Anca- Cristina 1 1 voturi pentru, 1 vot impotriva si 1 vot nul. Se
supune la vot PH, cu propunerea executivului, care a obtinut doar 3 voturi pentru, 4
abtineri si 6 impotriva, trecaldu-se la propunerea dlui Ham Mihai, cu excluderea de la
vot a prevederilor art.l alin.2 din PH, rezultatul fiind urmatorul :1 1 voturi pentru si 2
abtineri, Dumitras Horia si Miara Horia, atat pe articole cat si PH pe ansamblu.
Punctul 10: Buletin legislativ. Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de
voturi de consilirii prezenti.
Punctul 11: Diverse.Se inscriu la cuvant urmatorii:
Dumitras Horia atrage atentia cu rigolele de pe str.N.Iorga, care trec peste
canalul de apa pluviala, luandu-se capacul de la canal si mutandu-se mai incolo.L-a
rugat si pe dl.viceprimar sa vina sa reglementeze situatia, dar nu s-a prezentat.
Ham Mihai, propune ca cladirea care a fost sediul pensionarilor si veteranilor
de ruzboi sa fie data in administrare la Spitalul orasenesc ca locuinta pentru medici.
Cioara Marius spune ca a fost solicitat de catre dl.Dumitras Horia sambata cu
problema ridicata de dansul. A rezolvat problema respectiva si spune ca s-a inceput
reabilitarea pe str.N.Iorga si ca se monteaza rigole carosabile pentru a prelua apa
pluviala si ca toate gaigarele vor fi montate in cele pluviale pentru a-si avea utilitate4
la care Dumitras Horia spune ca apa se va scrrge pe langa acestea iar in caz de inghet
se va ridica asfaltul.
Popa Mihai, locuitor al orasului din Carlierul nou Petrileni, spune ca are 2
propuneri pentru sedinta de luna viitoare, ordinara sau extraordinara , si anume:
-Trecerea fostei cladiri a Bancii Agricole, aflate in administrarea Consiliului
local in subordinea Spitalului orasenesc Stei, propunere pe caxe a mai facut-o si
altadata, dar care n-a fost aprobata;
-Reinfiintarea Sectorului de gospodarie comunala a1 Solcetei, intrucat acesta a
adus venituri in trecut societatii respective. Propune sa fie anuntat pentru a participa la
sedinta respectiva.

Fetco Maria, din partea GPAC Stei, inta.reste propunerile facute de dl.Popa
Mihai, motivandule.
Dl.primar, Balaj Gheorghe Iulian, informeaza ca la sfarsitul acestei saptamali
vor incepe lucrarile pe 3 strazi si anume: Andrei Muresanu, Nicolae Iorga si Cuza
Voda, pregatindu-se asfaltarea pentru str.Andrei Muresanu iar pe celelalte 2 se va
trece ulterior la turna.rea de covor asfaltic. Referitor la cele ridicate de dl.Dumitras
Horia spune ca este inginier, diriginte de sartier si reprezentarti ai executilului care
se ocupa de problema respectiva si sunt comisii care vor prelua executia acestor
lucrari. Spune ca maine va avea o intrevedere cu Primarul de la Hajdudorog, la
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Consiliul Judetean Bihor, pentru programul HURO, pentru abordarea prioritatilor pe
programele transfrontaliere.
Dansul mentioneaza ca prioritatea unu o constituie Strandul otasenesc cu cele
2 bazine vechi si unul nou care va acoperit si de incalzire a apei Valoarea
proiectului este de 1 milion euro si se vor accesa fonduri europene.
Suntem la final cu amenajarea Lacului orasului Stei. S-a pietruit drumul spre
Lac, s-a rezolvat cu iluminatul public, cu apa potabila, cu montarea unei fose septice,
1 ponton ,4 frligorii, etc.si se va accesa un proiect POR, pentru crearea acolo a unei
zone de agrement, care va fi o perla a orasului. Se va amenaja o alee in jurul lacului,
mai multe poduri, o tiroliana si se pot monta camere de luat vederi. Am propus 2
sensuri giratorii, unul la Pompieri si unul la Soseaua de centura, la iesirea spre Beius.
Spera sa accesam mai multe proiecte cu Hajdudorog, privind cresterea eficientei
energetice a blocurilor si punerea in valoare a apei geotermale.
Nemaifrind alte probleme, sedinta de lucru ordinara a Consiliului local al
orasului Stei se incheie Ia orele 14,25.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal care are un numar de 4
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BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-IICL 25 din 3 I .03.2016 - Alegerea presedintelui de sedinta
-!ICL 26 din 3 1.03.2016 - Aprobarea ordinii de zi

-

Aprobarea proceselor verbale a1e sedintelor
Consiliului local al orasului Stei din data de 01.02.2016 si25.02.2016
-HCL 28 din 31.03.2016 - Aprobarea planului de asigurare cu resurse umane,
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta din orasul Stei pe anul

-HCL 27 din 31.03.2016

2016

-

Aprobarea modalitatilor de identificare a
beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale, in conformitate
cu prevederile Legli 24812015 privind stimularea participarii in invatamantul
prescolar a copiilor provenind din familii dezorganizate
_HCLl0 din 31.03.2016 _ Aprobarea procedurii de negociere directa pentru
delegarea de gestiune a Serviciului de salubrizare al orasului Stei

-HCL 29 din

31.03

2016

-HCL31din31.03.2016-AprobareaStructuriiorganizatolceaSpitaluiui
orasenesc Stei

-HCL32din31'03.2016-Aprobareanormativuluidecheltuieliprivind
consumul lunar de carburanti pentru autoturismele, masinile, microbuzul,
autoutilitarele si utilajele din dotarea Primariei orasului Stei
-HCL 33 din 31.03.2016 Privind imputemicirea reprezentatului consiliului
local al orasului Stei in AGA SC Solceta SA Stei sa sustina aprobarea ordinii de zi si
a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA(Adunnarea Generala ordinara a
zi
Actionarilor) SC soLeta SA Stei si a ordinii de zi si a materialelor de pe ordinea de
SA
Stei.
a AGEA(Aiunarea Generala Extraordinara a Actionarilor) SC Soleceta
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