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Proces verbal
Încheiat azi 25.08.2016 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia şedinţei
ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna august. Şedinţa a fost convocată de către Primarul
oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 167 din data de 19 august 2016.
La şedinţă sunt prezenţi 15 consilierii locali din totalul de 15 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 prin dispoziție – jrs. Oraț Ionuț.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
- Tocuț Sorin, topograf;
De asemnea, mai participă la țedință, în calitate de invitați, directorii şcolilor din oraşul Ştei;
dl. Turi Tiberiu, Prețedinte al Consiliului de Administrație al S.C. Solceta S.A. țtei; dna. Odețteanu
Monica, Manager S.C. Solceta S.A. țtei, precum ți dna. Vesa Angela, contabil țefS.C. Solceta S.A.
țtei; dna. Haneț Felicia – director Centrul Medical ”Sănătatea pentru toți”, dna. Butițcă Anca,
director ec. Centrul Medical ”Sănătatea pentru toți” ți dna. Todoca Ramona Paula, solicitant
apartament ANL, precum ți Popa Ionel, ziarist.
Pentru redactarea procesului verbal al țedinței, participă la țedință, insp. Oraț Alexandra.
Şedinţa este televizată de către postul Naţional TV Beiuş.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, supune la vot aprobarea ordinii de zi după cum
urmează:
1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea proceselor verbale ale țedințelor Consiliului Local al orațului țtei din data de
07.07.2016, 21.07.2016 ți 28.07.2016.
3. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL
situat pe str. Poet Andrei Murețanu, nr. 2A, sc. A, ap. 30, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei TODOCA
RAMONA PAULA
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 4 mp,
(aflat pe nr. top 1507/4 din CF 126 țtei) precum ți aprobarea dezmembrării nr. cadastral 50602 din CF
50602 țtei în două loturi(lotul nr. 1 în suprafață de 136.387 mp ți lotul nr. 2 în suprafață de 4 mp),
pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică platformă de stocare temporară dețeuri țtei – racord
20 kV cu doi stâlpi plantați” din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al dețeurilor
solide din județul Bihor ți către Depozitul de dețeuri neconforme din orațul țtei), precum ți
aprobarea notării numărului cadastral care se formează în favoarea Oraşului Ştei.
5. Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei
în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi ți a materialelor de pe ordinea de
zi a A.G.O.A. (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei
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6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea noilor membri ai Consiliului de Administrație ai
Societății Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi
reprezentanți care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Național ”Avram
Iancu”, țtei
8. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi
reprezentanți care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Unirea”, țtei.
9. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi
reprezentanți care să facă parte din Consiliul de Administraţie al țcolii Gimnaziale „Miron
Pompiliu”, țtei.
10. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui
reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr.
1, Ştei,
11. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui
reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită la nivelul
Colegiului Naţional „Avram Iancu”, Ştei.
12. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui
reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită la nivelul
Colegiului Tehnic „Unirea”, Ştei.
13. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui
reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită la nivelul al
țcolii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, țtei
14. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui
reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, constituită la nivelul
Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei
15. Informare privind stadiul pregătirii unităților de învățământ din orațulțtei pentru
începerea noului an țcolar 2016-2017.
16. Informare privind situația socială a persoanelor cu handicap grav de pe raza orațului țtei.
17. Informare privind adresa cu nr. 45/08.08.2016 de la SC MELFI SRL Pettoranello del Molise
– Sucursala Bucurețti.
18. Diverse.
Ordinea de zi 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 07.07.2016, 21.07.2016 și 28.07.2016.
Nefiind obiecții legate de procesule verbale menționate mai sus, prețedintele de țedință
supune la vot aprobarea acestora, fiind votate în unanimitate de voturi.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
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Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 2A, sc. A, ap. 30, oraşul Ştei, jud. Bihor, dnei TODOCA RAMONA PAULA
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 ți 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: afirmă că, a cerut lista de cereri pentru apartamentele ANL ți întreabă dacă se mai dau
ANL-uri după această listă sau se trece la legea ți la criteriile stabilite de Consiliul Local ți de
Cabinetul Primului Ministru.
dl. Oraț: afirmă că, după această listă se vor da apartamentele ANL până când va veni avizul de la
Minister. Mai adaugă faptul că, va aduce articolul de lege care va răspunde acestei întrebări.
dl. Cioară: citețte din articolul de lege criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea
cererilor de locuințe ți în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Mai adaugă faptul
că, până nu o să existe forma aprobată de către Minister se va merge în continuare după acel tabel.
dl. Mortan: spune că, există un aviz favorabil cu câteva specifiicații în care este clar ce trebuie făcut.
Domnia sa, spune că, a trecut o lună de zile ți nu avem niciun răspuns. Având în vedere acest lucru
înseamnă că respectiva adresă intră în legalitate, în plus ne ți specifică ce trebuie să facem. Mai adaugă
faptul că, trebuia să fie repartizate apartamentele ANL după criteriile pe care noi le-am aprobat, nu mai
putem merge după aceea adresă care ne-a dat-o dl. secretar.
dl. Cioară: spune că, până nu se întocmețte o altă liste cu criterii este valabil acest tabel. Domnia sa,
adaugă faptul că în acest tabel sunt toate cererile pentru apartamentele ANL în ordine cronologică.
În continuare, dl. Mortan ți dl. Cioară au câteva discuții în contradictoriu.
dl. Miara: intervine, încercând să clarifice situația, ți afirmă că, s-a cerut ca acest tabel să fie actualizat
cu vechimea cererilor pentru ca, noi, cei din Consiliul Local al orațului țtei, să avem garanția ca
această listă va fi păstrată în continuare. Mai adaugă faptul că, în momentul în care vom primi de la
Ministerul Dezvoltării avizul pentru criteriile pe care le-am aprobat în Consiliul Local se va constitui
acea comisie de repartizare a locuințelor ANL, se va face acea listă de priorități ți se va pune în
aplicare. Până atunci, domnia sa, consideră că, această listă, completă, la zi, este valabilă.
dl. Stanițte: spune că, această lege este valabilă până cand va apărea altă lege care o va modifica.
dl. Oraț: afirmă că, dl. Mortan a citit dintr-un articol de lege că ”lista de priorități se stabilețte anual”,
însă domnia sa nu a citit tot articolul, în continuare articolul spune că ” se stabilețte anual dacă în anul
respectiv se finalizează locuință ANL”. Mai adaugă faptul că, proiectul de hotărâre care este supus spre
aprobare este în regulă, tabelul este valabil până la aprobarea criteriilor. În situația în care, legea spune,
că nu avem listă ANL valabilă, se aplică lista în ordinea descrescătoare a vechimii cererii.
dl. Mortan: spune că, avem obligația să facem această listă de priorități, nu acum, ci în urmă cu 3 ani,
domnia sa întreabă de ce nu se face.
dl. Oraț: susține că, a fost făcută, dar probabil sunt ți acolo probleme administrative, adăugând faptul
că se va reveni cu o adresă în acest sens.
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 14
voturi ”pentru” ți o ”abținere” (dl. Mortan).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 4 mp, (aflat pe nr. top 1507/4 din CF 126 Ștei) precum și aprobarea dezmembrării
nr. cadastral 50602 din CF 50602 Ștei în două loturi(lotul nr. 1 în suprafață de 136.387 mp și lotul
nr. 2 în suprafață de 4 mp), pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică platformă de
stocare temporară deșeuri Ștei – racord 20 kV cu doi stâlpi plantați” din cadrul proiectului
„Sistem de management integrat al deșeurilor solide din județul Bihor și către Depozitul de
deșeuri neconforme din orașul Ștei), precum și aprobarea notării numărului cadastral care se
formează în favoarea Oraşului Ştei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proeictul de hotărâre, iar comisiile 2 ți 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că, nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest
punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali .
Punctul 5:Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local
al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi și a
materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C.
SOLCETA S.A. Ştei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proeictul de hotărâre, iar comisiile 2 ți 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
În continuare, se fac propuneri pentru reprezentantul Consiliului Local al oraşului Ştei în
Comisia de cenzori S.C. Solceta S.A. – Ştei, care va fi desemnat prin vot secret.
dl. Miara: propune pe dl. Vesa Florinel, ca ți supleant la S.C. Solceta S.A.
Comisia de validare consemnează rezultatul votului secret, acesta fiind 13 voturi ”pentru” ți
două voturi ”împotrivă”.
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre,per ansamblu, acesta fiind
aproba cu 14 voturi ”pentru” ți o ”abținere” (dl. Stanițte).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali .
dl. Cioară: propune, pentru o mai bună desfățurare a țedinței, să fie citite proiectele de hotărâre de la
punctele 7 - 14, să se facă propunerile ți să se voteze, apoi să se ia o scurtă pauză pentru numărarea
voturilor ți pentru întocmirea proceselor verbale.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea noilor membri ai Consiliului de
Administrație ai Societății Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”,
SRL, Ştei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proeictul de hotărâre, iar comisiile 2 ți 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
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dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest
punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre,per ansamblu, acesta fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7:Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a doi reprezentanți care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului
Național ”Avram Iancu”, Ștei
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 ți 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
Se fac propunerile.
dl. Miara: se autopropune pentru Consiliul de Administraţie al Colegiului Național ”Avram Iancu”,
țtei ți pentru Comisia de evaluare ți control al calității îl propune pe dl. Duțe Călin.
dl. Cuc: îl propune pe dl. Ovidiu Stanițte.
Comisia de validare consemnează rezultatul votului secret, dl. Miara Horea obținând 14 voturi
”pentru”, unul ”împotrivă”, iardl. Stanițte Ovidiu obținând 14 voturi ”pentru”, unul ”împotrivă”.
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, per ansamblu, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a doi reprezentanți care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului
Tehnic ”Unirea”, Ștei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 ți 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
Se fac propunerile.
dl. Miara: o propune pe dna. Matei Cristinapentru Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic
”Unirea”.
dl. Cuc: îl propune pe dl. Petrițor Traian pentru Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic
”Unirea”, iar pentru Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită la nivelul Colegiului Tehnic
„Unirea”, Ştei îl propune pe dl. Micle George.
Comisia de validare consemnează rezultatul votului secret, dna. Matei Cristina obținând 15
voturi ”pentru”, iar dl. Petrițor Traian obținând 15 voturi ”pentru”.
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, per ansamblu, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 9:Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a doi reprezentanți care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Școlii
Gimnaziale „Miron Pompiliu”, Ștei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 ți 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
Se fac propunerile.
dl. Miara: îl propune pe dl. Rengle Aurelian.
dl. Cuc: îl propune pe dl. Harn Mihai pentru Consiliul de Administraţie al țcolii Gimnaziale „Miron
Pompiliu”, țtei, iar pentru Comisia de evaluare şi control a calităţii domnia sa, se autopropune.
Comisia de validare consemnează rezultatul votului secret, dl. Rengle Aurelian obținând14
voturi ”pentru”, unul ”împotrivă”, iar dl. Harn Mihai obținând 14 voturi ”pentru”, unul ”împotrivă”.
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, per ansamblu, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 10:Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei
cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 ți 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
Se fac propunerile.
dl. Miara: îl propune pe dl. Borza Horea.
dl. Cuc: îl propune pe dl. Jude Alexandru pentru Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, constituită
la nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei.
Comisia de validare consemnează rezultatul votului secret, dl. Borza Horea obținând14 voturi
”pentru”, unul ”împotrivă”.
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, per ansamblu, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 11:Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii,
constituită la nivelul Colegiului Naţional „Avram Iancu”, Ştei.
dl. Cioară: afirmă că, s-au făcut propunerile, pentru Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită
la nivelul Colegiului Naţional „Avram Iancu”, Ştei a fost propus dl.Duțe Călin.
Comisia de validare consemnează rezultatul votului secret, dl. Duțe Călin obținând 14 voturi
”pentru”, unul ”împotrivă”.
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dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, per ansamblu, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 12:Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii,
constituită la nivelul Colegiului Tehnic „Unirea”, Ştei.
dl. Cioară: afirmă că, s-au făcut propunerile, pentru Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită
la nivelul Colegiului Tehnic „Unirea”, Ştei a fost propus dl. Micle George.
Comisia de validare consemnează rezultatul votului secret, dl. Micle George obținând 15 voturi
”pentru”.
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, per ansamblu, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 13: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii,
constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, Ștei
dl. Cioară: afirmă că, s-au făcut propunerile, pentru Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită
la nivelul țcolii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, țtei a fost propus dl. Cuc Adrian.
Comisia de validare consemnează rezultatul votului secret, dl. Cuc Adrian obținând 15 voturi
”pentru”;
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, per ansamblu, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 14:Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi asigurare a
calităţii, constituită la nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei
dl. Cioară: afirmă că, s-au făcut propunerile, pentru Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită
la nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei este propus dl. Jude.
Comisia de validare consemnează rezultatul votului secret, dl. Jude Alexandru obținând 15 voturi
”pentru”.
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, per ansamblu, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
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Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 15: Informare privind stadiul pregătirii unităților de învățământ din orașul Ștei
pentru începerea noului an școlar 2016-2017.
dl. Cioară: afirmă că, săptămâna trecută, în cadrul comisiilor au fost prezenți toți reprezentanții
instituțiilor de învățământ, ne-au adus la cunoțtință problemele care le-au rezolvat ți care au mai
rămas, suntem mulțumiți de prestanța acestora.
Punctul 16: Informare privind situația socială a persoanelor cu handicap grav de pe raza
orașului Ștei.
dl. Cioară: am primit informarea, am luat la cunoțtință.
Punctul 17:Informare privind adresa cu nr. 45/08.08.2016 de la SC MELFI SRL
Pettoranello del Molise – Sucursala București.
dl. Cioară: afirmă că, este vorba de stadiul lucrărilor cu privire la gaz.
Punctul 18:Diverse
dl. Cioară: prezintă consilierilor locali: tabelul ANL; Raportul care a stat la baza rectificării de buget din
21.07.2016; Adresa 2008/2016 privind obligativitatea actualizării declarațiilor de interese ale aleților
locali la început de mandat si Programul Zilelor orațului țtei.
dl. Mortan: îți exprimă nemulțumirea deoarece, domnia sa, a cerut să fie informat în scris despre
problemele pe care le-a ridicat în Consiliul Local al orațului țtei ți nu a primit un răspuns
satisfăcător. Mai adaugă faptul că, în timpul campaniei electorale, s-au pus bănci în oraț, iar lucrările au
rămas neterminate în zona ”Andrei Murețanu”, sunt bănci rupte, bănci care lipsesc, este dezastru în
jurul blocului ANL ți nu se face nimic. De asemenea, în ceea ce privețte containerele care erau vizavi
de magazinul Profi, domnia sa, spune că, a discutat cu oamenii, acețtia fiind nemulțumiți pentru ca
ați mutat containerele din locul unde erau amplate în piață. S-a făcut o petiție către Primăria
orațului țtei în acest sens, iar oamnenii nu au primit niciun răspuns.
Domnia sa, mai spune că, tot în țedința trecută a ridicat problema pentru stada ”13
Septembrie”, ți anume montarea unui bec pe stâlp, în zona unde circulă oameni, ți ridicarea unui
postament pentru tomberon. Totodată, domnia sa, mai spune că, a mai cerut să se pună la dispoziție
consumul de motorină de la începutul anului până în prezent a tuturor utilajelor ți a maținilor din
dotarea Primăriei orațului țtei.
De asemenea, domnia sa, propune, ca în fiecare țedință ordinară, domnul primar să expună
stadiul lucrărilor cu privire la introducerea gazului în orațul țtei.
dl. Rengle: întreabă care ar fi soluția tehnică pentru prevenirea inundării subsolurilor de blocuri care
afectează toată strada ”Andrei Murețanu”. Totodată, domnia sa, spune că, a discutat cu mai mulți
locatari, iar acețtia sunt dispuți să participe la cofinanțarea acestui proiect.
dl. Duțe: pune în discuție problema din cartierul de la lângă stadionul Mineru unde țanțurile sunt
înfundate, ți încă o situație, cea de lângă țoseaua de centură, unde se colectează pet-uri ți se
poluează aerul.
8

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

De asemenea, domnia sa, mai adaugă faptul că, la blocurile ANL sunt foarte mulți copii care
nu au un loc de joacă, ar trebui făcut ceva în acest sens.
dl.Harn: propune, ca executivul să ia legatura cu proprietarii terenurilor din jurul blocului ANL, ți să se
găseacă o soluție.
dl. Cuc: roagă executivul să actualizeze site-ul Primăriei orațului țtei.
dl. Cioară: afirmă că, site-ul Primăriei orațului țtei este actualizat la zi.
dl. Balaj- primar: începe prin a informa că din data de 29 august până în data de 4 septembrie vor avea
loc Zilele orațului țtei, o săptămână de manifestări, cu o serie de activități. Domnia sa, expune
programul pentru Zilele orațului țtei ți totodată, invită pe toți cei prezenți să participe la această
sărbătoare.
ținând cont de discuțiile din Consiliul Local al orațului țtei, domnia sa, informează consilieri
locali, că sumele trecute în acea rectificare bugetară nu sunt cheltuite, sunt nițte sume care urmează să
se cheltuiască.
În altă ordine de idei, domnia sa, afirmă că, s-a pus accentul pe amenajare ți reparare zone
verzi, s-au pus bănci, se vor continua lucrările, vom completa băncile, vom lucra cu oamenii noțtri
pentru a reduce din cheltuieli, dar lucrările nu se vor putea finaliza în acest an. Pe strada ”Andrei
Murețanu” s-au făcut reparații ți se va continua cu amenajarea străzii până la pompieri. Domnia sa,
subliniază faptul că, Primăria orațului țtei nu are niciun interes să nu fie transparentă.
Referitor la strada ”13 Septembrie”, domnia sa, spune că, o să fie schimbat acel bec, adaugând
faptul că, sunt foarte multe lucruri în oraț care necesită o soluționare rapidă, dar din păcate, nu se
poate, din diverse motive.
Legat de problema subsolurilor,domnia sa, informează consilierii locali, că s-a discutat această
problemă în țedințele Asociațiilor de proprietari. Subsolurile blocurilor aparțin Asociațiilor de
proprietari, finaciar trebuie să fie gestionate de către aceste asociații. De asemenea domnia sa, afirmă
că Primăria orațului țtei este dispusă să le ofere ajutorul, însă nu se poate insinua financiar în
curățarea subsolurilor.
Domnia sa, afirmă că, există mai multe sesizări cu privire la insectele din oraț, ți informează
că se va mai face o dezinsecție, pentru că este important să se ia nițte măsuri de prevenție.
Totodată, mai spune că, o să se monteze un tomberom pentru pet-urile din zona stadionului, o sa
găsim o locație unde să aibă acces cât mai mulți proprietari.
Referitor la terenurile de joc, domnia sa, propune ca pe anul viitor se încearcă să se găsească o
soluție pentru instalarea unor terenuri pilot, care să fie închise, cu plasă, adăugând faptul că, există un
proiect de la cei din Ungaria, care s-ar putea implementa ți la noi.
În ceea ce privețte zona ANL, domnia sa, afirmă că, se cunoațte situația, va trebui să se
intervină ți acolo, există un proiect pregătit, este vorba despre un proiect integrat, care cuprinde atât
amenajarea zonelor verzi, cât ți infrastructura rutieră ți mobilierul stradal. Există acest proiect,
pregătit, de un an ți jumătate, însă anul acesta s-au prioritizat alte lucrări.
Domnia sa, mai adaugă faptul că, pe finalul anului, când se va stabili lista de investiții pe anul
viitor, dacă toată lumea va fi de acord, se va putea include ți acest proiect.
dl. Cioară: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi ți declară țedința încheiată.
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Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 15:08, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces verbal, care este format din 11 ( unsprezece) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 34 /25.08.2016 Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al
oraşului Ştei din data de 25 august 2016, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
H.C.L. nr. 35 /25.08.2016 –Privind aprobarea proceselor verbale ale țedințelor Consiliului Local al
orațului țtei din data de 07.07.2016, 21.07.2016 ți 28.07.2016.
H.C.L. nr. 36/25.08.2016 –Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL
situat pe str. Poet Andrei Murețanu, nr. 2A, sc. A, ap. 30, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei TODOCA
RAMONA PAULA
H.C.L. nr. 37/25.08.2016 –Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 4 mp,
(aflat pe nr. top 1507/4 din CF 126 țtei) precum ți aprobarea dezmembrării nr. cadastral 50602 din CF
50602 țtei în două loturi(lotul nr. 1 în suprafață de 136.387 mp ți lotul nr. 2 în suprafață de 4 mp),
pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică platformă de stocare temporară dețeuri țtei – racord
20 kV cu doi stâlpi plantați” din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al dețeurilor
solide din județul Bihor ți către Depozitul de dețeuri neconforme din orațul țtei), precum ți
aprobarea notării numărului cadastral care se formează în favoarea Oraşului Ştei.
H.C.L. nr. 38/25.08.2016 –Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei în
A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi ți a materialelor de pe ordinea de zi a
A.G.O.A. (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei
H.C.L. nr. 39/25.08.2016 – Proiect de hotărâre Privind aprobarea noilor membri ai Consiliului
de Administrație ai Societății Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”,
SRL, Ştei
H.C.L. nr. 40/25.08.2016 –Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi
reprezentanți care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Național ”Avram
Iancu”, țtei
H.C.L. nr. 41/25.08.2016 –Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi
reprezentanți care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Unirea”, țtei.
H.C.L. nr. 42/25.08.2016 -Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi
reprezentanți care să facă parte din Consiliul de Administraţie al țcolii Gimnaziale „Miron
Pompiliu”, țtei.
H.C.L. nr. 43/25.08.2016 -Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui
reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr.
1, Ştei,
H.C.L. nr. 44/25.08.2016 -Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui
reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită la nivelul
Colegiului Naţional „Avram Iancu”, Ştei.
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H.C.L. nr. 45/25.08.2016 -Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui
reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită la nivelul
Colegiului Tehnic „Unirea”, Ştei.
H.C.L. nr. 46/25.08.2016 -Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui
reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii, constituită la nivelul al
țcolii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, țtei
H.C.L. nr. 47/25.08.2016 -Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui
reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, constituită la nivelul
Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ec. Cioară Marius

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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