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Proces verbal
Încheiat azi 22.12.2016 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna decembrie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 298 din data de 16 decembrie
2016.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul juridic al
Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ, care întocmește procesul verbal al ședinței.
Absentează dl. Borza Horea, dl. Jude Alexandru și dl. Rengle Aurelian.
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 din partea executivului
Primăriei următoarele persoane:
-ec. Gagyi P. Iudita, inspector;
-Stan Daniel, inspector;
-Tirla Liviu, consilier juridic;
-Tocuț Sorin, topograf;
-Schmadl Ioana, inspector Resurse Umane;
-Sere Alin, inspector IT.
De asemnea, mai participă la ședință, în calitate de invitați, dl. Coroiu Manuel, Director
Adjunct la Colegiul Național “Avram Iancu”, Ștei.
Şedinţa este televizată de către postul Naţional TV Beiuş.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului local al orașului Ștei,
președintele de ședință ales pentru luna curentă, dl. Harn Mihai, rostește rugăciunea “Tatăl
Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi.
dl. Harn: în calitate de președinte de ședință, supune la vot aprobarea ordinii de zi după
cum urmează:
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al orașului
Ștei din data de 24.11.2016
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă
de 3012 mp, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou în proprietatea orașului Ștei
și domeniul public al orașului Ștei
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul autorității publice locale oraşul Ştei, jud Bihor, pentru anul 2017
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5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice la
nivelul oraşului Ştei, pentru anul 2017
6. Informare privind situația construcției rețelei de distribuție a gazelor naturale în orașul
Ștei
7. BILANȚ 2016
8. Diverse.
Ordinea de zi, este votată de către consilierii locali prezenți cu unanimitate de voturi în
varianta propusă de către Primarul orașului Ștei.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al orașului
Ștei din data de 24.11.2016.
Nefiind obiecții legate de procesul verbal menționat mai sus, președintele de ședință
supune la vot aprobarea acestuia, și constată că este votat favorabil în unanimitate.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral
nou în suprafaţă de 3012 mp, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou în
proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisia nr. 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre.
Comisiile 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: începe prin a felicita conducerea Consiliului Județean Bihor, pentru proiectul inițiat la
nivel de județ, implict și în orașul Ștei, respectiv, acela de a finanța construirea de bazine de
înot didactice, arătându-se deosebit de încântat de acest Proiect de Hotărâre.
dl. Harn: 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 îl supune la vot pe articole, acestea fiind votate
după cum urmează:
art. 1 – unanimitate de voturi „pentru”;
art. 2 – unanimitate de voturi „pentru”;
Per ansamblu, Proiectul de Hotărâre este supus la vot și este votat favorabil cu
unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul autorității publice locale oraşul Ştei, jud. Bihor, pentru anul 2017.
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Toate cele 3 Comisii de Specialitate ale Consiliului local al orașului Ștei au avizat
favorabil, fără amendamente acest Proiect de Hotărâre, cu următoarea mențiune, respectiv, dl.
Mortan Ioan, din cadrul Comisiei nr. 2 a solicitat ca pentru fiecare funcție să fie trecut și
numele persoanei care o ocupă.
Față de această solicitare, dna. Schmadl Ioana, inspector în cadrul Comapartimentului
Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Ștei, înmânează dl. consilier local Mortan Ioan,
datele cerute, acesta arătându-se mulțumit de informațiile primite.
Trecându-se la vot, acest Proiect de hotărâre este votat favorabil în unanimitate de
către consilierii locali prezenți la lucrările acestei ședințe.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor
publice la nivelul oraşului Ştei, pentru anul 2017.
Comisia nr. 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre.
Comisiile 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Staniște: spune că, în cadrul Comisiei nr. 2, pe care domnia sa o prezidează, s-a propus
întroducerea în Planul de Achiziții pentru anul 2017 a două obiective, respectiv: modernizarea
str. Teiului precum și a str. Tineretului.
dl. Mortan: propune întroducerea în Planul de Achiziții pentru anul 2017 ca punct distinct a
unui teren de joacă pentru copii între 8 și 15 ani lângă Biserica Romano-Catolică din orașul
Ștei.
dl. Vulciu: propune introducerea în Planul de Achiziții pentru anul 2017 ca punct distinct a unui
teren de mini fotbal.
dl. Viceprimar: este de acord cu propunerile făcute, menționând totodată faptul că, obiectivele
la care s-a făcut referire sunt cuprinse deja în Planul de Achiziții pentru anul 2017.
dl. Harn: 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 îl supune la vot pe articole, acestea fiind votate
după cum urmează:
art. 1 – unanimitate de voturi „pentru”;
art. 2 – unanimitate de voturi „pentru”;
Per ansamblu, Proiectul de Hotărâre este supus la vot și este votat favorabil cu
unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Informare privind situația construcției rețelei de distribuție a gazelor
naturale în orașul Ștei.
dl. Mortan: legat de această informare, pe care domnia sa o citește în cadrul ședinței, în
vederea identificării aspectelor care împiedică firma Melfy să finalizeze lucrarea de introducere
a gazului în orașul Ștei.
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În urma lecturării adresei de la acest punct, domnia sa constată faptul că, firma Melfy nu
are avizele necesare pentru a finalize lucrarea, prin urmare îl întreabă pe dl. Primar, dacă
acesta a luat legătura cu firma Melfy și cu Ministerul Energiei pentru a se clarifica și urgenta
situația precum și pentru a se face demersurile necesare în vederea aducerii la bun sfărșit a
acestei lucrării atât de necesare pentru locuitorii orașului Ștei, personae fizice și juridice
deopotrivă.
În final, solicită dlui. Primar, ca începând cu luna ianuarie a anului 2017 să ia toate
mărurile posibile pentru a finalize lucrarea de introducere a gazului în orașul Ștei, deoarece de
mai bine de 5 ani, aceasta este blocată și ce este și mai dureros este faptul că, este blocată la
doi pași de orașul Ștei, conducta de gaz fiind adusă până la limita dintre orașul Ștei și satul
Hotărel din comuna Lunca. Urgentarea măsurilor de finalizare a lucrării de introducere a
gazului în orașul Ștei s-ar datora și faptului că, în ultima perioadă, procurarea lemnelor pentru
foc este din ce în ce mai dificilă.
Începând din acest moment, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului local din
luna decembrie 2016, participă și dl. consilier local Rengle Aurelian, numărul de
consilieri locali prezenți la ședință ridicându-se de la 12 la 13.
dl. Primar: ca răspuns dlui Mortan spune că, din cunoștinețe domniei sale, firma Melfy nu
deține o serie de avize necesare pentru reluarea lucrărilor precum și pentru finalizarea lucrării
de introducere a gazului în orașul Ștei. Drept urmare acestei stări de fapt, după sărbătorile de
iarna, va lua personal legatura cu Ministrul Energiei, solicitând urgentarea lucrării, deoarece
contractul pentru introducerea gazului în orașul Ștei este semnat între Ministerul Energiei și
firma Melfy, orașul Ștei, deși este beneficiarul lucrării, nu este parte contractantă. Totodată mai
adaugă faptul că, începând cu anul 2012 domnia sa a încercat să se întâlnească direct cu
reprezentanții firmei Melfy, invitându-i în Ștei sau mergând domnia sa la București, dar
reprezentanții acestei firme nu au fost de acord să se întâlnească, dialogul realizându-se doar
prin corespondență, deoarece firma are sediul în străinătate. Momentan firma Melfy este ieșită
din grafic fiind susceptibilă de penalizări, deși acest lucru nu ne ajută cu nimic, dorința noastră
fiind aceea de finalizare a lucrării cât mai curând posibil.
dl. Dușe: susține că, trebuie luată legătura direct cu Ministrul Energiei pentru a se urgenta
demersurile pentru finalizarea lucrării.
dl. Miara: referitor la acest subiect, domnia sa spune că, în Consiliul local trecut, cel care și-a
încheiat mandatul în vara acestui an, înainte de campania electoral, firma Melfy a prezentat un
grafic de lucrări din care rezulta că până la finalul anului 2016 lucrările urmau a fi finalizate, și
constată acuma că această firmă nu avea nici măcar avizele obținute.
În continuare, felicită firma Scandic Distileries – Sudrigiu, pentru finalizarea rețelei de
gaz precum și pentru obținerea licenței pentru distribuire a gazului.
În final, spune că, nu ne ajută cu nimica faptul că firma Melfy va plăti despăgubiri,
trebuie ca fiecare dintre noi să să facem demersuri pe lângă instituțiile abilitate să ia decizii în
cazul de față în vederea urgentării finalizării lucrării, mai ales că, încălzirea cu gaz este mai
ieftină decât ce pe combustibil solid, iar de pe urma ei ar beneficia persoanele fizice și juridice
din oraș.
dl. Primar: spune că, în perioada mandatului de viceprimar al orașului Ștei a dlui. Miara Horia,
a fost semnat contractual dintre firma Melfy și Ministerul Economiei, minister care ulterior s-a
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scindat în Ministerul Economiei și Ministerul Energiei, întrebând: de ce nu a fost finalizat
contractual atunci? Mai adaugă faptul că, de a lungul anilor, domnia sa personal, precum și
executivul Primăriei orașului Ștei au depus toate diligențele impuse de lege pentru a se finaliza
lucrarea.
dl. Mortan: spune că, nu se poate da vina pe vechea conducere a Primăriei orașului Ștei,
deoarece, contractual a fost semnat la finele anului 2011, executivul de atunci având la
dispoziție doar câteva luni în care să finalizeze în bune condiții contractual, pe când actualul
executive a avut la dispoziție ani buni. Lăsând la o parte acet gen de discuții, domnia sa,
reiterează dorința exprimată anterior, și anume aceea ca încă de la începutul anului 2017, să
se urgenteze finalizarea lucrărilor de introducere a gazului natural în orașul Ștei.
dl. Miara: revenind la cele spuse anterior, afirmă că, nu dorește să se înțeleagă că are vre-o
probleme cu cineva, dar în 2011 nu a fost consultat când a fost semnat contractual, iar din
2011 și până în prezent nu s-a progresat cu nimic, prin urmare trebuie luate măsuri în regim de
urgență, respectiv, propune ca executivul să solicite Ministrului Energiei rezilierea contractului
cu firma Melfy, dacă acestă firmă nu poate finalize lucrarea.
dl. Primar: tot legat de acest punct, spune că, avem cel puțin 7 adrese către firma Melfy și
Ministerul Energiei, prin care s-a prezentat într-un mod cât se poate de detaliat și actualizat
situația, răspunsul a fost tot timpul unul sec, respectiv: avem un contract ce trebuie să îl
respectăm.
Totodată, domnia sa mai spune că, de a lungul anilor, executivul a oferit tot sprijinul
firmei Melfy în vederea continuării și finalizării lucrării de introducere a gazului în orașul Ștei.
Lucrările ședinței ordinare ale Consiliului local al orașului Ștei sunt întrerupte de
către un grup de colindători din partea Casei de Cultură “Miron Pompiliu” - Ștei, ocazie
în care Consiliul local ia o pauză de la dezbateri.
După reluarea ședinței, se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Punctul 7: BILANȚ 2016
dna. Gagyi: expune o prezentare realizată în Power Point cu realizările executivului și ale
Consiliului local în anul 2016.
dl. Mortan: în materie de taxe și impozite locale, întreabă care este procentul de încasare al
taxelor și impozitelor locale pe anul 2016 din cel propus.
dl. Dușe: legat de bilanțul pentru anul 2016, la punctual social, întreabă câți copii sunt orfani în
orașul Ștei, atât de un părinte cât și de ambii părinți, precum și sumele alocate acestor
persoane.
dna. Gagyi: spune că, nu cunoaște informațiile solicitate de către cei doi consilieri, dar va
încerca să le afle.
dl. Harn: propune consilierilor locali să își păstreze întrebările până la finalul prezentării și să
nu o mai întrerupă pe dna. Gagyi.
După finalizarea prezentării, dl. Viceprimar, înmânează tuturor consilierilor locali un
calendar pentru anul 2017 și o carte de rugăciuni din partea Bisericii Ortodoxe din orașul Ștei.
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Punctul 8: Diverse
dl. Mortan: are o singură întrebare pentru dl. Viceprimar, și anume: care este situația
repartizării locuințelor ANL din orașul Ștei?
dl. Viceprimar: spun că, în cadrul comisiei a fost întâmpinată o problemă, legată de modul de
atribuire a punctajelor aferente studiilor solicitanților, în acest sens s-au cerut clarificări în scris
Colegiului Tehnic “Unirea”, Ștei.
dl. Mortan: întreabă de ce nu s-au cerut clarificările Inspectoratului Școlar Județean sau
Ministerului Educației, precum și de ce durează așa de mult formularea răspunsului de către
Colegiului Tehnic “Unirea” - Ștei.
dl. Viceprimar: îl asigură pe dl. Mortan că, în cel mai scurt timp se va finaliza repartizarea
locuințelor ANL.
dl. Rengle: întreabă de ce nu s-au inițiat procedurile de atribuire a locuițelor ANL mai repede,
astfel încât aceste neînțelegeri să fie clarificate până în momentul finalizării construcției
blocurilor ANL.
dl. Harn: spune că, potrivit legislației, procedura de atribuire începe după finalizarea locuințelor
ANL.
dl. Rengle: totodată întreabă, care este perioada de timp necesară pentru convocarea
ședințelor de consiliul local de maximă urgență, deoarece domnia sa nu a fost convocat la cea
din 20.12.2016.
dl. Oraș: spune că, potrivit legislației și Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Consiliului local al orașului Ștei, ședințele extraordinare de maximă urgeță se pot convoca și
telefonic, iar termenul poate fi și doar de câteva ore, iar legat de faptul că, domnia sa nu a fost
convocat, spune că, toți consilierii au fost sunați, iar cei care nu au răspuns, au fost înștiințați
printr-un mesaj pe telefonul mobil.
dl. Rengle: întreabă, cum se face rectificarea de buget.
dl. Harn: solicită dlui. Rengle să citească Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală
și va găsi răspuns la întrebarea lui.
dl. Rengle: spune că, la ședința ordinară din 24.11.2016, reprezentantul CSO Ștei spunea că,
mai are nevoie de bani pentru a achita cheltuielile aferente lunii decembrie anul curent, suma
alocată prin rectificarea de la ședința din 20.12.2016, este dublă din cât se preconiza, de ce?
dl. Staniște: spune că, reprezentantul CSO Ștei a spus la sedinta ordinară din luna noiembrie
2016 că sunt achitate toate cheltuielile până la 31.10.2016, rămânând de achitat lunile
noiembrie și decembrie din acest an, prin urmare suma alocată la ultima rectificare de buget
este cea corectă.
dl. Rengle: întreabă câte pachete a făcut executivul pentru pomul de iarnă?
dl. Viceprimar: spune că, au fost făcute 1800 pachete, dintre care aproximativ 1000 au fost
oferite insituțiilor de învățământ preșcolar și primar din orașul Ștei, iar diferența a fost oferită
copiilor din orașul Ștei.
dl. Rengle: întreabă, dacă adresele care vizează Consiliul local sunt trebuie prezentate
Consiliului local?
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dl. Harn: dacă adresele vizează activitatea Consiliului local, acestea sunt prezentate sub formă
de informări sau sub forma Proiectelor de Hotărâri, dacă nu, atunci acestea sunt soluționate de
către executiv.
dl. Rengle: întreabă cine este președintele comisiei de Crăciun?
dl. Viceprimar: afirmă că, domnia sa este președintele acestei comisii.
dl. Cuc: urează tuturor Sărbători Fericite!
dl. Miara: de asemenea, urează Sărbători Fericite colegilor din Consiliul local al orașului Ștei,
celor din Primăria orașului Ștei, precum și cetățenilor orașului Ștei. Totodată speră ca anul
2017 să fie unul mai bun, solicitând ca întrebările și interpelările domniei sale și ale grupului de
consilieri pe care îl conduce în cadrul Consiliului local al orașului Ștei să nu fie luate ca fiind
acte de răutate sau reavoință, acestea fiind făcute cu bună credință și pentru asigurarea un
mai bun mers al lucrurilor.
dl. Staniște: și domnia sa urează Sărbători Fericite și îi roagă pe colegii consilieri să dea
dovadă de mai multă decență.
dl. Dușe: se arată interesat de problema copiilor orfani din orașul Ștei.
dl. Harn: spune că, dl. Dușe, este interest în opinia domniei sale, de copii orfani din orașul Ștei
care au și problem sociale.
dl. Dușe: spune că, da, într-adevăr copii orfani și cu probleme sociale reprezintă aria domniei
sale de interes în ceea ce privește problemele sociale cu care se confruntă orașul Ștei, în
acest sens, domnia sa spune că, va întocmi o interpelare către executiv.
dl. Harn: spune că, toate persoanele cu probleme sociale se adresează primăriei, își
întocmesc dosarele corespunzătoare și primesc indemnizația cuvenită.
dl. Dușe: de asemenea, domnia sa se arată interesat de aflarea numărului de persoane
văduve din oraș, precum și modul în care i-a ajutat primăria în ultimul an. Totodată reia
solicitarea de amplasare a unui container pentru colectare de pet-uri în zona stadionului.
dl. Staniște: solicită ca după finalizarea ședinței, dl. Dușe să se deplaseze împreună cu
domnia sa la locația unde dorește să fie amplasat containerul pentru petu-ri.
dl. Dușe: mai dorește să atragă atenția asupra problemei ridicate în ședința anterioară cu
privire la canalizarea de pe str. Independenței, nr. 36, problemă care nu a fost încă rezolvată,
și solicit încă odată rezolvarea ei. De asemenea, atrage atenția și asupra numărului mare al
câinilor vagabonzi din oraș și în special din zona stadionului.
dl. Viceprimar: legat de problema numărului câinilor vagabonzi, domnia sa spune că, azi s-au
ridicat 9 exemplare, acțiunea va continua și mâine și poimâine, scopul fiind acela de
identificare și ridicare a câinilor agresivi, cei de talie mare și cei care se grupează în haite.
dl. Dușe: mai întreabă dacă școlile și grădinițele din oraș au aigurată încălzirea pentru sezonul
rece.
dl. Primar: spune că, fiecare școală are buget propriu pentru încălzire, mai mult, Primăria a
alocat pentru fiecare școală aproximativ 25 metri cubi de lemne și urmează să se mai aloce în
perioada imediat următoare.
dl. Dușe: în final, dorește să mulțumească tuturor locuitorilor orașului Ștei pentru colaborarea
din acest an și solicită mai multă înțelegere pentru anul care urmează. De asemenea, propune
celor prezenți ca în memoria dlui. Petrișor Traian, fost consilier local, care a decedat, să se
țină un moment de reculegere.
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dl. Primar: începe prin a mulțumi tuturor consilierilor locali, membrilor executivului precum și
cetățenilor orașului Ștei, pentru colaborare și sprijin. În continuare, spune că, în opinia
dominie sale, anul 2016 a fost unul foarte bun, unul dintre motivele care l-a determinat să facă
această afirmație este acela că, în anul curent s-au făcut mai multe asfaltări în oraș decât s-au
făcut în ultimii 25 de ani la un loc.
În aceeași ordine de idei, domnia sa spune că, apreciază criticile constructive atâta timp
cât acestea sunt făcute cu bună credință și este conștient că poate de a lungul anului și
domnia sa a mai greșit, dar speră că, în anul care urmează, toți consilierii să se alieze și să
pună pe primul loc binele locuitorilor orașului Ștei, pentru ca la finalul anului 2017, realizările
să se ridice cel puțin la nivelul celor din anul 2016.
În final, dorește să ureze un călduros LA MULȚI ANI! tuturor locuitorilor orașului Ștei.
dl. Harn: la final de ședință, urează tuturor celor prezenți, precum și locuitorilor orașului Ștei,
Sărbători Fericite și La Mulți Ani!
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 15:00, drept pentru
care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 8 (opt) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 95/22.12.2016 Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 22 decembrie 2016, ora 13:00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
H.C.L. nr. 96/22.12.2016 Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului
Local al orașului Ștei din data de 24.11.2016
H.C.L. nr. 97/22.12.2016 Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 3012 mp, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou în proprietatea
orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei
H.C.L. nr. 98/22.12.2016 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul autorității publice locale oraşul Ştei, jud Bihor, pentru anul 2017
H.C.L. nr. 99/22.12.2016 Privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice la
nivelul oraşului Ştei, pentru anul 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Harn Mihai

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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