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Proces verbal
Încheiat azi 25.02.2016 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna februarie. Şedinţa a
fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 29 din data de 19
februarie 2016.
La şedinţă sunt prezenţi 15 consilierii locali din totalul de 15 in functie şi
consilierul juridic al Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar –ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec.Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs.Dale Voichița-Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
- Muț Dan, inspector;
- Stan Daniel, inspector;
- Cioica Nadia, inspector;
- Filip Anca, auditor;
- Lolea Elena, contabil șef;
- Odeșteanu Monica – Director S.C. Solceta S.A. Stei,
- Aron Radu, manager Spital orășenesc Ștei;
- Schiop Cristi - reprezentant Neogaz
- Tal Gheorghe, preot paroh Stei;
- Popa Ionel, ziarist;
- Popa Mihai, cetățean al orașului Ștei
Pentru asigurarea sonorizării şi înregistrării şedinţei pe C.D., participă la şedinţă
dl. Sere Alin, iar pentru redactarea procesului verbal al ședinței insp. Ciolac Alexandra.
Şedinţa este înregistrată pe CD şi este televizata de către postul Naţional TV
Beiuş.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dl. Vulciu: în calitate de președinte de ședință, supune la vot aprobarea ordinii de
zi după cum urmează:
1. Aprobarea ordinii de zi.
2.Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al orașului Ștei
din data de 21.01.2016 și 28.01.2016.
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3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a
Anexelor de fundamentare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale SOLCETA SA , Ştei.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a
Anexelor de fundamentare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL
SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea dării în aministrare Spitalului Orășenesc
Ștei, a clădirii fostului sediu al Băncii Agricole(Clădire pentru birouri și utilități publice –
P+1+M – cărămidă arsă -1995-Suprafață construită desfășurată de 441 mp respectiv–
184 mp suprafață totală teren – 147 mp suprafața construită ), situată pe str. Cuza
Vodă, nr. 1, loc. Ștei, jud. Bihor, înscrisă în CF nr. 50665 Ștei, în vederea integrării
acesteia în circuitele funcționale ale Spitalului Orășenesc Ștei, începând cu data de
01.07.2016.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de
trecere , cu plată, asupra imobilului –teren cu numărul cadastral 50678 Ștei, în
suprafață de 712, înscris în CF 50678 Ștei, ca fond aservit, proprietatea orașului Ștei,
jud. Bihor, situat pe strada Independenței, nr 29, județul Bihor, în favoarea imobilului teren identificat cu numărul cadastral 50542 Ștei, ca fond dominant.
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea reorganizării Comisiei de atestare a
persoanelor fizice ce vor îndeplini funcția de administrator de imobil la asociațiile de
proprietari de pe raza orașului Ștei precum și aprobarea Regulamentului privind
organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea
îndeplinirii funcției de administrator de imobile și autorizarea persoanelor juridice
specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor.
8. Proiect de hotărâre Privind aprobarea constituirii unei comisii specializate în
sprijinirea, îndrumarea și verificarea asociațiilor de proprietari de pe raza orașului Ștei,
cu respectarea legislației în vigoare.
9. Proiect de hotărâre Privind aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de
75.000 lei către Parohia Ortodoxă Ștei, pentru a continua lucrările la Capela
Orășenească Ștei și Biserica Veche din orașul Ștei.
10. Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Ştei pe anul 2016, bugetul local al orașului Ștei, rectificat, va fi de 16.990,35 mii lei.
11. Proiect de hotărâre Privind aprobarea categoriilor de persoane din orașul Ștei,
ce vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAD (Programul Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate) 2015, precum și a criteriilor și condițiilor de
acordare a acestora.
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12. Buletin legislativ.
13.Diverse.
Ordinea de zi, suplimentată, este votată de către consilierii locali în unanimitate
de voturi.

Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali în unanimitate de
voturi.
Punctul 2:Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului
Local al orașului Ștei din data de 21.01.2016 și 28.01.2016.
Nefiind obiecții legate de procesele verbale menționate mai sus, președintele de
ședință 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: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri
și cheltuieli și a Anexelor de fundamentare pe anul 2016 ale Societăţii
Comerciale SOLCETA SA , Ştei.
Comisiile 1 și 3 au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisia nr.2 a
avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara:își justifică „abținerea” la acest proiect de hotărâre, datorită faptului că, la
anexa 11 există o greșeală de tipar, și datorită scăderii cifrei de afaceri la Solceta SA.
dl. Vulciu: în calitate de președinte de ședință, constată că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și se trece la vot, acest proiect de
hotărâre fiind aprobat cu 10 voturi „pentru” și 5 voturi „abținere” ( dl. Miara, dl.
Moldovan, dna. Barna, dl. Bălan, dl. Dumitraș)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4:Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli și a Anexelor de fundamentare pe anul 2016 ale Societăţii
Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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dl. Vulciu: în calitate de președinte de ședință, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și se trece la vot, acest proiect de hotărâre
fiind aprobat în unanimitate de voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali .
Punctul 5:Proiect de hotărâre Privind aprobarea dării în aministrare
Spitalului Orășenesc Ștei, a clădirii fostului sediu al Băncii Agricole(Clădire
pentru birouri și utilități publice –P+1+M – cărămidă arsă -1995-Suprafață
construită desfășurată de 441 mp respectiv– 184 mp suprafață totală teren –
147 mp suprafața construită ), situată pe str. Cuza Vodă, nr. 1, loc. Ștei, jud.
Bihor, înscrisă în CF nr. 50665 Ștei, în vederea integrării acesteia în circuitele
funcționale ale Spitalului Orășenesc Ștei, începând cu data de 01.07.2016.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 și 3 au avizat
favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Moldovan: își justifică „abținerea” datorită faptului că s-a mai discutat despre acest
spațiu și nu s-a făcut nimic. Domnia sa, mai adaugă faptul că, acolo sunt ținute
ședințele partidelor politice, iar la fostul sediu al poliției nu s-au făcut amenăjările
propuse, prin urmare nu se pot scoate chiriașii în stradă. Când vor fi găsite alte locații
pentru chiriași, domnia sa, spune că este de acord ca acest spațiu să treacă în
administrarea Spitalului orășenesc .
dl. Harn: spune că, propunerea a venit din partea cetățenilor orașului Ștei, la ședința
publică din luna decembrie 2015, iar în urma dicuțiilor purtate cu reprezentanții
spitalului s-a ajuns la concluzia că acest spațiu ar fi util pentru spital și ar avea o
destinație concretă.
În ceea ce privește noile spații, domnia sa, spune că, sunt suficiente spații în orașul Ștei,
bune de închiriat pentru partidele politice, sunt spații goale la Palat, la Solceta. Iar în
ceea ce privește fostul sediu al poliției, domnia sa, spune că, nu este potrivit penru
partidele politice deoarece acolo s-a aprobat de către Consiliul Local al orașului Ștei, în
cazul în care se găsește finanțare, să se amenajeze locuințe sociale.
Totodată, domnia sa, enumeră câteva aspecte negative ce au fost sesizate la
sediul Băncii Agricole , ca urmare a desfășurării activității partidelor politice.
Mai adaugă faptul că, Spitalul orășenesc trebuie susținut și ajutat, locația fiindu-i
benefică, trebuie urmărit interesul public și nu cel de partid.
dl. Miara: în calitate de președinte al partidului PSD, spune că, este la zi cu plata chiriei,
având ultimele șase chitanțe drept dovadă, acest spațiu nu este subînchiriat, și mai
adaugă faptul că, partidul nu ține neapărat să rămână în acest spațiu, în schimb ar fi
avut pretenția ca, să li se ofere ceva în schimb, oriunde în orașul Ștei, dacă se dorește
în această clădire amenajarea de locuințe pentru medici sau pentru desfășurarea unor
activități specifice spitalului, domnia sa consideră că este un lucru îmbucurător.
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Mai adaugă faptul că, domniei sale, i se pare dubios, ca acest consiliu local care
mai are 2-3 luni de mandat, să voteze un proiect de hotărâre care are efect în
următorul mandat. Mai spune că, acest proiect nu este încris în lista de achiziții pe 2016
și nu s-au alocat bani în buget. Din aceste motive, și nu împotriva dării în administrare
Spitalului, PSD-ul va vota împotriva acestui proiect de hotărâre.
dl. Lucaciu: spune că, pentru medici trebuie dat concursul, ca aceștia să rămână în Ștei,
locuințele de serviuciu sunt necesare. Locuințele ANL sunt în curs de finalizare, s-au
prevăzut 12 garsoniere destinate pentru specialiștii care vin în orașul Ștei. Mai adaugă
faptul că, în orașul Ștei mai sunt și alte spații libere care ar putea fi amenajate, de
exemplu în Policlinică, iar Banca Agricolă ar putea primi alte destinații, după cum este
stabilit în planul de achiziții.
Domnia sa spune că, este de acord ca medicii care vin să primească locuințe de
serviciu.
dl.Dumitraș:îl întreabă pe dl.director Aron ce dorește să facă cu acest spațiu și de ce
fonduri ar avea nevoie pentru renovarea și dotarea acelei clădiri. Mai adaugă faptul că,
la ora actuală , sunt medici în orașul Ștei care sunt pe punctul de a pleca din oraș și ar
trebui să încercăm să-i păstrăm.
dl Păulaș: spune că, acest spațiu se află în semiparagină, iar ce ce l-au închiriat aveau și
obligația de al întreține, iar acum când încercăm să-i găsim o utilitate se găsesc și
argumente contra. Domnia sa, este de părere că orașul este are multe spații, iar dacă
unui spațiu i se găsește o utiliatate nu ar trebui să ne opunem, dacă găsim un
administrator care să-l întrețină și să-i dea și o utiliatate este foarte bine.
dl. Balaj-Primar:începe prin a-l ruga pe dl. Popa, cel care a venit cu propunerea în
ședința publică, să-și exprime opinia.
dl.Popa: spune că, a fost ideea dânsului ca această clădire, a fostei Bănci Agricole, să
treacă în subordinea Spitalului. Mai spune că, indiferent de ce destinație i-ar da Spitalul,
fie apartemente pentru medici sau laborator, ar fi util, în timp ce pentru partidele
politice se pot găsi alte spații.
Mai adaugă faptul că, odată cu alegerile locale ar trebui să se facă și referendum, dacă
consilierii locali nu sunt de acord cu trecerea acestei clădiri în patrimoniul spitalului.
Totodată spune că , au mai fost făcute și alte propuneri, a solicitat să se înființeze
sectorul de exploatare a gospodăriilor de către Solceta SA, se pot face multe lucruri
pentru a aduce la buget bani suplimentari, iar în ceea ce privește forajul de apă
termală, propune să se facă o bază de tratament la Ștrand.
dl. Balaj-Primar: spune că, partidele politice, care au sediul acolo, inclusiv biroul
parlamentar, pot să stea și în altă locație, mai ales că se va respecta contractul și
hotărârea de Consiliu Local este cu data de 1 iulie. Am venit mai devreme cu această
propunere pentru că ar fi niște oportunități, am primit o solicitare săptămâna acesta de
la partenerii noștri din Ungaria, care ne solicită să dezvoltăm un parteneriat prin
programul interregio RO-HU 2014-2020, dezvoltarea sănătății și au trimis o fișă de
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proiecte în care solicită să facem investiții similare și noi în orașul nostru, iar acestă
clădire ar fi una dintre oportunități. O altă posibilitate ar fi prin Programul Operațional
Regional, Axa nr. 8, Dezvoltarea Infrastructurii Sanitare și Sociale, putem alege din
acestea două. În strategia de dezvoltare ne-am propus proiectele, nu locațiile, dar dacă
prindem un proiect putem schimba și stategia de dezvoltare.
Domnia sa, mai spune că, PNL-ul renunță la acest spațiu, s-a discutat și cu Biroul
Parlamentar și ei renunță la acest spațiu. Solceta dispune de spații libere pentru
închiriere în incinta hotelului.
Referitor la sumele necesare, după lansarea acestor axe de finanțare, noi putem
să prindem sumele pentru partea de proiectare în prima faza, nu sunt sume mari, vom
avea rectificări bugetare și vom găsi sumele necesare.
Mai adaugă faptul că, acestă clădire este întabulată și ar corespunde din toate
punctele de vedere aplicării unui proiect.
dl. Vulciu: în calitate de președinte de ședință, constată că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și se trece la vot, atât pe articole cât
și per ansamblu, acest proiect de hotărâre fiind aprobat cu 9 voturi ”pentru” și
6„abținere” (dl. Lucaciu, dl. Miara, dl. Moldovan, dl. Bălan, dna. Barna, dl. Junc).

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali .
Punctul 6:Proiect de hotărâre Privind aprobarea instituirii unui drept
de servitute de trecere , cu plată, asupra imobilului –teren cu numărul
cadastral 50678 Ștei, în suprafață de 712, înscris în CF 50678 Ștei, ca fond
aservit, proprietatea orașului Ștei, jud. Bihor, situat pe strada Independenței,
nr 29, județul Bihor, în favoarea imobilului -teren identificat cu numărul
cadastral 50542 Ștei, ca fond dominant.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de președinte de ședință, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și se trece la vot, acest proiect de hotărâre
fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
dl. Miara: spune că, domnia sa, nu a votat la acest proiect de hotărâre în semn de
protest pentru că nu a fost lăsat să vorbescă
Punctul 7:Proiect de hotărâre Privind aprobarea reorganizării Comisiei
de atestare a persoanelor fizice ce vor îndeplini funcția de administrator de
imobil la asociațiile de proprietari de pe raza orașului Ștei precum și
aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de
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atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator
de imobile și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea
de administrare a imobilelor.
Comisia nr. 1, a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu amendamentul ca dl.
Miara să facă parte din comisie, iar 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Harn: spune că, nu înțelege propunerea comisiei nr. 1. Din procesul verbal nu reiese
clar dacă vor să pună un membru în plus în comisie sau să înlocuiască pe cineva.
dna. Barna: spune că, se dorește un membru în plus.
dna. Dale- Secretar : explică procedura de vot în acest caz. Domnia sa, îl întrebă pe dl.
Dumitraș dacă este de acord să fie trecut ca și propunere pe buletinul de vot.
dl. Dumitraș: spune că, este de acord.
Pauză de 10 minute, în timpul căreia se fac buletinele de vot.
dl. Oraș: citește rezultatul votului secret. În urma votului propunerea comisiei nr. 1 a
fost adoptată cu 8 voturi „pentru ” și 7 „abțineri”.

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind aprobarea constituirii unei
comisii specializate în sprijinirea, îndrumarea și verificarea asociațiilor de
proprietari de pe raza orașului Ștei, cu respectarea legislației în vigoare.
Comisia nr. 1, a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu amendamentul ca dl.
Lucaciu să facă parte din comisie, iar 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: o propune pe dna. Țigan să facă parte din comisie.
dna. Țigan: refuză.
dl. Dumitraș: îl propune pe dl. Junc, motivând prin faptul că, fiind vorba de o comisie de
specialitate pentru sprijinul și îndrumarea asociațiilor de proprietari ar trebui ca membri
comisiei să fie domiciliați în orașul Ștei.
dl. Junc: nu dorește.
dl. Lucaciu: îl propune pe dl. Vulciu.
dl. Vulciu: refuză, motivând că nu are timp suficient pentru a se ocupa.
dl. Cioară: o propune pe dna. Barna.
dna. Barna: refuză.
dl. Balaj-Primar: spune că, acestă comisie nu trebuie să fie doar din orașul Ștei pentru a
fi eficientă.
dl. Cioară: îl propune pe dl. Cuc.
dl. Cuc: acceptă.
dl. Oraș: citește rezultatul votului secret. În urma votului propunerea comisiei nr. 1 a
fost adoptată cu 9 voturi „pentru ” și 6 „abțineri”.
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Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 9: . Proiect de hotărâre Privind aprobarea alocării unui sprijin
financiar în sumă de 75.000 lei către Parohia Ortodoxă Ștei, pentru a
continua lucrările la Capela Orășenească Ștei și Biserica Veche din orașul Ștei.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de președinte de ședință, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și se trece la vot, acest proiect de hotărâre
fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 10: Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului
local al oraşului Ştei pe anul 2016, bugetul local al orașului Ștei, rectificat,
va fi de 16.990,35 mii lei.
Comisia nr. 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar 2 și 3 au avizat
favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Lucaciu: spune că, dispensarul orașului Ștei arată jalnic, atât în exterior cât și în
interior, este necesar să fie reabilitat.
dl. Vulciu: în calitate de președinte de ședință, constată că nu sunt alte înregistrate luări
de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și se trece la vot, acest proiect de
hotărâre fiind aprobat cu 12 voturi „pentru ” și 3 voturi ”abținere” ( dna. Barna, dl.
Lucaciu, dl. Miara).

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.

Punctul 11: Proiect de hotărâre Privind aprobarea categoriilor de
persoane din orașul Ștei, ce vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul
POAD (Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate) 2015,
precum și a criteriilor și condițiilor de acordare a acestora
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de președinte de ședință, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și se trece la vot, acest proiect de hotărâre
fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 12: Buletin legislativ
Punctul 13: Diverse
dl. Cuc: propune ca la terminarea contractului de închiriere al fostei Bănci Agricole, să
nu se mai dea clădirea spre închiriere ci să i se dea o destinație cu un scop precis.
dl. Păulaș: spune că, activitatea se salubritate din oraș nu funcționează deoarece
progamul de ridicare al pubelelor nu se mai respectă, când sunt întârzieri ar trebui
anunțate. În incinta țarcurilor pentru colectarea gunoiului ar trebui, periodic, să se
igienizeze spațiile respective și ar trebui înlocuite pubelele sparte. În ceea ce privește
colectarea selectivă, sunt multe țarcuri unde nu sunt suficiente containere pentru
colectarea selectivă.
Totodată, propune o întâlnire cu proprietarii de farmacii din oraș, în care să se li
se propună un program non-stop, care ar fi în interesul tuturor locuitorilor.
dl. Harn: îl felicită pe dl. Popa Mihai, care a îndrăznit să facă propuneri constructive
pentru orașul Ștei și îi invită și pe alți cetățeni cu inițiativă să vină cu astfel de propuneri,
adăugând faptul că, ar trebui ca cei din Consiliul Local să fie mai receptivi la aceste idei.
Totodată, cere explicații consilierului juridic al Consiliului Local, cu privire la
activitatea dl. Moldovan, pe care îl acuză de incompatibilitate. De asemenea, domnia sa,
cere să fie clarificată aparteneța politică a membrilor Consiliului Local al orașului Ștei, cu
trimitere la dl. Lucaciu, care își face campanie prin oraș și nu se știe din partea cărui
partid.
dl. Lucaciu: spune că, domnia sa, cunoaște legea și ca atare, se subordonează tuturor
actelor normative, așadar nu este înscris în alt partid decât în cel în care a fost
întotdeauna. Mai spune că, în momentul în care se va decide să se înscrie la alt partid,
dacă va fi cazul, cunoaște prevederile legale, iar aceasta este o chestiune strict
personală.
dl. Miara: spune că, vrea să asigure Consiliul Local și conducerea Primăriei din orașul
Ștei, că PSD-ul nu este împotriva transmiterii în administrare a clădirii fostei Bănci
Agricole, dar ca și partid parlamentar avem dreptul la un sediu la nivel local și nu
putem fi de acord să părăsim acest sediu până când o să ni se pună la dispoziție un alt
sediu. Domnia sa, mai spune că, nu vrea să se dea o conotație politică acestui lucru,
este de acord cu darea în administrare spre Spital a oricărei clădiri din orașul Ștei care
nu are utiliatate. Mai spune că, organizația PSD a investit în acest sediu și l-a întreținut,
dar datorită faptului că în acea clădire au mai fost și alte persoane la ora actuală se află
într-o stare avansată de degradare.
Încheie prin a repeta faptul că, domnia sa este de acord pentru a da spațiul spre
administrare, și ar fi dorit să spună acest lucru când s-a votat pentru că, au fost voci
care au spus neadevăruri dar domnia sa, se bucură că măcar la final poate să își
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exprime punctul de vedere, adăugând faptul că sprijină actuala conducere a Primăriei
orașului Ștei de a face lucruri constructive în orașul Ștei.
dl. primar- Balaj:începe prin a spune că, domnia sa, nu a intenționat să-i dea afară pe
cei de la PSD, ci a propus acest transfer cu data de 1 iulie, după expirarea contractului,
la momentul respectiv, ei vor solicita, probabil, un spațiu Primăriei orașului Ștei.
Hotărârea de Consiliu a fost dată acum, dar începând cu data de 1 iulie, pentru ca
partenerii noștri din Ungaria să aibă certitudinea că dacă noi ne angajăm cu un proiect
comun pot conta pe noi. Acum nu mai avem garanția că acest proiect îl vom putea
derula prin programul Hu-Ro, nici prin POR, pentru că acestă clădire nu aparține
Spitalului, acesta este efectul votului negativ de astăzi.
Totodată, informează consilierii locali, că unul dintre lucrurile de care pot fi
mâdri, acum la sfârșitul mandatului este faptul că, acea datorie emormă pe care am
moștenit-o am ajuns să o plătim inclusiv acel credit de 21 de miliarde, la care s-au mai
adăugat și dobânzile de încă 3 miliarde. Până la sfârșitul mandatului vom avea și alte
motive de bucurie, ca să putem sta toți cei de aici cu fruntea sus din punct de vedere al
realizărilor, și se vor finaliza și celelalte proiecte pe care noi le-am propus care se află în
derulare.
Mai adaugă faptul că, la începutul anului 2016 a primit suma de 800 mii lei de la
Consiliul Județean, domnia sa mulțumindu-i dl. președinte Popa Cornel pentru
susținerea acordată în timpul acestui mandat.
Totodată informează și invită cetățenii la spectacolul ce va avea loc cu ocazia zilei
de 8 martie, la Casa de Cultură din orașul Ștei, organizat de Primăria și de Consiliul
Local al orașului Ștei.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:44, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 12 (
doisprezece) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 15/25.05.2016 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 25 februarie 2016, ora 13.00, care a avut
loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
H.C.L. nr. 16/25.02.2016 –Privind aprobarea categoriilor de persoane din orașul Ștei,
ce vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAD (Programul Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate) 2015, precum și a criteriilor și condițiilor de
acordare a acestora
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H.C.L. nr. 17/25.02.2016 –Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a
Anexelor de fundamentare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale SOLCETA SA , Ştei
H.C.L. nr. 18/25.02.2016 -Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a
Anexelor de fundamentare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL
SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
H.C.L. nr. 19/25.02.2016 –Privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de
trecere , cu plată, asupra imobilului –teren cu numărul cadastral 50678 Ștei, în
suprafață de 712, înscris în CF 50678 Ștei, ca fond aservit, proprietatea orașului Ștei,
jud. Bihor, situat pe strada Independenței, nr 29, județul Bihor, în favoarea imobilului teren identificat cu numărul cadastral 50542 Ștei, ca fond dominant
H.C.L. nr. 20/25.02.2016–Privind aprobarea reorganizării Comisiei de atestare a
persoanelor fizice ce vor îndeplini funcția de administrator de imobil la asociațiile de
proprietari de pe raza orașului Ștei precum și aprobarea Regulamentului privind

organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea
îndeplinirii funcției de administrator de imobile și autorizarea persoanelor juridice
specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor
H.C.L. nr. 21/25.02.2016 - Privind aprobarea constituirii unei comisii specializate în
sprijinirea, îndrumarea și verificarea asociațiilor de proprietari de pe raza orașului Ștei,
cu respectarea legislației în vigoare
H.C.L. nr. 22/25.02.2016 - Privind aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă
de 75.000 lei către Parohia Ortodoxă Ștei, pentru a continua lucrările la Capela
Orășenească Ștei și Biserica Veche din orașul Ștei
H.C.L. nr. 23/25.02.2016 - Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Ştei pe anul 2016, bugetul local al orașului Ștei, rectificat, va fi de 16.990,35mii lei
H.C.L. nr. 24/25.02.2016 - Privind aprobarea categoriilor de persoane din orașul
Ștei, ce vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAD (Programul Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate) 2015, precum și a criteriilor și condițiilor de
acordare a acestora

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vulciu Ioan

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana

11

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
ADMNINSTRATIA PUBLICA LOCALA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon 0259/332337 – fax 0259/332348
te.l mobil 0753/040797, www.primariastei.ro, e-mail: primaria.stei@cjbihor.ro

12

