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Proces verbal

incheiat w2i29.09.2016 in sa14 de gedin{e a Consiliului Local al oragului $tei, cu ocaziagedinJei
ordinare a Consiliului Local al oragrlrlui $tei din luna septembrie. $edinJa a fost c,cnvocatd de cdtre
Primarul oragului $tei potrivit DispozfJiei m. I97 din data de 23 septembrie 2016.
La gedinld sunt prezenli 15 copsilierii locali din totalul de 15 gi consilierul juridic al Consiliului
local al oragului $tei jrs. Orag IonuJ.
Participd la gedinfd din partea bonducerii Primdriei oragului $tei:
- \'iceprimar - ec.Cioa[6 Marius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichila Mariana .
Pentru susJinerea rapoartelor d[e specialitate participd la gedin]d:
- Tocu! Sorin, topograf; Cioipa Nadia, inspector; Mu! Dan, inspector; Stan f)aniel, inspector;
Orag Alexandra, iinspector; Filip Anc[, auditor, Scridon Valeria; inspector, toJi fbcdnd parte din cadrul
aparatului permanent de lucru al Primpriei oraEului $tei.
De asemrLea, mai participd l]a gedinld, in calitate de invitali, doi membri a.i Consiliului de
Administralie al ll.C. Solceta S.A. $tei, precum gi dna. Odegteanu Monica, Manager Si.C. Solceta S.A.
$tei,.
Pentru redactarea procesului verbal al qedinfei, participd la qedin![, insp. Oraq l\.]exandra.
$edinJa este televizatd de cdtrq postul NaJional TV Beiug.
$edinJa a linceput la ora 13:00.

Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dl. Coroiu: in calitate de pregedinte dei gedin![, supune la vot aprobarea ordinii de zi dupd cum urmeazi:
1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea proceselor verbple ale gedinlelor Consiliului Local al oraguhri $tei din data de
16.08.201 6 9i 25.i08.2016.

3. Proiect de hotdrAre Privi4d aprobarea incetdrii de drepet a contractului privind f,rnanlarea
nerambursabild ru.195A{112.05.2011 incheiat cu AdministraJia Fondului pentru lVledu (A.F.M.) Bucuregti.
4. Proiect de hotdrAre Privind pprobarea rectificdrii bugetului local al oraqului f)tei pe anul 2016,
bugetul local al oragului $tei, rectificQt,va fi de 18.667,51mii lei.
5. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea intocmirii unui P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal) pentru
VTABTLIZAREA gI INTRODUCEREA iN mrnaVrLANUL ORA$ULUI $TEI A IIERENULUI iN
SUPRAFATA DE 136.391 mp.
6. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea intocmirii unui Studiu de Fezabilitate gi a unui Proiect
Tehnic in vederea viabiliz1rti terenului in suprafald de 136.391 mp. situat la ieEire din localitatea Lunca
spre localitatea Cimpani, pe partea dr1eapt6, in vederea dezvoltdrii din punct de vedere: urbanistic a zoner
respecive
7. Proier:t de hotdrdre Privirtd aprobarea intocmirii unui Proiect Tehnic in 'vt:derea reabilitdrii
strdzii Cuza Vodii, din oraqul $tei - jqdelul Bihor
8. Proiecr[ de hotdrAre Privind aprobarea documentaliei de urbanism P.U.Z. (Plan Urbanistic

ZonaI) pentru SCHIMBAREA DE$TINATIEI

DIN -CLADIRE DIN ZONA DE .PROTECTIE A
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POLITIEI- AFL,A.TA iN OnagUL $TEI PE, str. Independenfei, nr. 19lA, N zloNA PENTRU
FUNCTII MIXTI] (servicii qi locuinlq colective), iN vnopruA REABILITARII ACII|STEI CLADIRI
9. Proiect de hotdrAre Privin[ aprobarea documentaliei de urbanism P.U.Z. (Plan Urbanistic
zonal) pentru SCTHIMBAREA DESTINATIEI DIN -CLADIRE INTERNAT- AFLA.TA lN INCINTA
COLEGIULUI |trATIONAL "AVRr[.M IANCU" $TEI, str. Lucian Blaga, ff. (i, iN ZONA oB
SERVICI, iN VTIIPNPA REABILITARII ACESTEI CLADIRI
10. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea formlrii unui numdr cadastral nou in s;uprafaJd de 6253
mp, precum gi apr:obarea trecerii acestuia in proprietatea oraEului $tei gi domeniul publir: al oragului $tei
I 1. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea efectudrii demersurilor pentru oblinerea de cdtre oragul
$tei a licenlei de explorare in perimetrul cu suprafala totalS de 0,003 kmp, in r;copul explordrii
zdcdmitntului de ap6 geotermald din perimetrul oraqului $tei - judelul Bihor
12. Proiec,t de hotdrAre Privin{ aprobarea form[rii unui numdr cadastral nou in suprafatd de 758
(terenul
de sub clddirea HOTEL+SEDIU ADMINISTRATIV - S.C. SOLCET,A. S.A.) precum Ei
mp.,
inceperea demersurilor in vederea tregerii din proprietatea Statului Romdn in proprietaLtr:a oraqului $tei domeniul public, a terenului de sub construcfia HOTEL + SEDIU ADMINISTRATI'V - S.C. Solceta
S.A. - $tei
13. Proiect de hotirAre Privin{ imputernicireareprezentantului Consiliului Local al oragului $tei
in A.G.A. S.C. Solceta S.A. - $tei, sd suslinl aprobarea ordinii de zi qi a materialelor ,Je pe ordinea de zi
a A.G.O.A. (Adunarea Generald Ordiprari a AcJionarilor) S.C. SOLCETA S.A. $tei
14. Proie,;t de hotdr6re Privind aprobarea instrumentdrii proiectului "Creqterea ocupdrii prin
suslinerea intreprinderilor cu profrl nonagricol din zona urband a Oraqului $tei " prin Programul
Operalional Capiital Uman 2014-20?0 , Axa Prioritara 3 - Locuri de munci pentru to!i, O.T. 8 Promovarea unor locuri de muncd dqrabile qi de calitate gi sprijinirea mobilitdlii lucriitorilor, Prioritatea
de investilii 8.iii - Activitdfi independente, antreprenoriat gi infiinlarea de intreprinderi, inclusive a unor
microintreprinded Ei a unor intreprir,rderi mici Ei mijlocii inovatoare, O.S. 3.7 Cregte,rea ocupdrii prin
suslinerea intreprinderilor cu profil ngnagricol din zona urband.
15. Diverse.
dl. Miara: igi justificd ablinerea pentrp acest punct, afirmAnd cd, din nou a fost o intdrlliere a materialelor
pentru gedinfd, iar consilierii locali tlebuie sd voteze in cunogtintd de cauzd.. TotodatE., domnia sa, roagd
executivul Prim5riei oraqului $tei sd respecte Regulamentul de funclionare Ei orgarLi:zare a consiliului
local, iar materialele care urmeazd a fr discutate in gedinlele de comisii sau in cele extraordinare sd he
comunicate din timp.
Ordinea <le zi este votatd de cdtre consilierii locali cu 14 voturi "pentru" ;'i o "abJinere" (dl.
Miara).
Acest punct

afost adoptut de cdtre consilierii locali cu 14 voturi.

Punctul 12: Aprobarea procPselor verbale ale sedin{elor Consiliului Local al oragului $tei
din data de 16.08.2016 ;i 25.08.201f .
dl. Mortan: criticd procesele verbale ale comisiilor 2 9i 3. in opinia domniei sale, arlestea sunt foarte
vagi.
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Nefiind obieclii legate de procesule verbale menlionate mai sus, preqedintele de
Eedinld supune
la vot aprobarea acestora, fiind votate in unanimitate de voturi.
Acest punct afost votat de cdlre consilierii locali in unsnimitate cle voturi.
Punctul 3: Proiect de hotirdre Privind aprobarea incetirii de drept a conitractului privind
finan{area nerambursabil5 nr. 195/N/12.05.2011 incheiat cu Administrafia Fondului pentru
Mediu (A.F.M.) - Bucureqti.
Comisia 7 a avizat nefavorabil proiectul de hotdrAre, iar comisille 2 gi 3 au avizat favorabil

proiectul de hotdrdre.
dl. Mortan: afinnd c6, are o obieclie cu privire la acest proiect de hotdr6.re. Domnia sa citeqte din
contractul incheiat intre Primdria oragului $tei gi Administralia Fondului pentru Medig, art. 8, adiugdnd
faptul cd, vom plSti toate penalitAlile pentru acest proiect, lucru cu care nu este de acor,J,
dl' Rengle: spune c5, in cazulin care qe varczilia contractul cu Administralia Fondului ltentru Mediu, nu
vom mai putea semna alt contract in urmdtorii 3 ani. Domnia sa, intreabd, ce se va int6mpl a dacd, va
trebui restituitd toatd suma, de unde vor proveni acegti bani, gi despre ce sumd este vorba.
dl. Harn: propune executivului sd anexeze la acest proiect de hotdrdre qi celelalte materiale care vrzeazd.
acest subiect, dosiuul acestei gedinle sd conlind toate documentele incidente cu contraotul la care se face
referire.
dna. Coroiu: in ca.litate de preqedinte Se Eedinfd, constatd cd nu mai sunt inregistrate alte luari de cuvAnt
la acest punct de pe ordinea de zi gi sppune la vot proiectul de hotdrdre, acesta fiind aprobat cu 9 voturi
"pentru" Ei 6 "abfineri" (d1. Mortan, dl. Miara, dl. Borza, dna. Matei, dl. Rengle, dl. Duqo).
Acest proiect cle hofirhre afost aprobat de cdtre consilierii locali.

Punctul 4: Proiect de hotirflre Privind aprobarea rectificirii bugetului local al oragului
$tei pe anul 2016, bugetul local al oraqului $tei, rectificat,va fi de 18.667,51 mii ilei.
Comisiile I,2 Ei 3 au avizat favorabil proiectul de hotdrAre.
dl. Miara: solicita, sd se explice, in oadrul Consiliului local al oragului $tei, pentru ce este nevoie de
suma de 358 mii lei, care in raport estp prinsd pentru str. Nicolae Iorga, pentru ce este ne:voie de suma de
30 mii lei, care in raport este pentru Spitalul Ordqenesc, precum qi pentru ce este nevoie de celelalte
sume, 20 de mii lei pentru sport qi 20 de mii lei pentru Piafa Agroalimentard. DomnLia sa, reaminreqte
faptul c6, in primdvara acestui an, a solicitat sd se prezinte consiliului local un raport de activitate al
Clubului Sportiv ()rdsenesc, care sd detaheze modul in care s-au cheltuit banii, deoarec,o in fiecare an sau alocat bani gi nu s-a vdzut niciun raport de activitate.

Domnia seL propune, ca fiecare institulie sd vind cu un raport pentru banii penl.ru care se solicitd
rectificarea de buget.
Totodatd, rlomnia sa, afirmd cd,, ar fi mai necesar, sd fie alocali bani pentru incdlz:irea gcolilor.
dl. Mortan: intreabd, dacd existd vreo hotdrAre de consiliu local, prin care s-a aprobat r;xeculia lucrdrilor
pentru str. Nicolae Iorga.
dl. Rengle: afirm[ cd, ar fr necesar qa Primdria oraqului $tei sd aibd de la toate institulile referate cu
necesitdlile fiecdreia, iar Consiliul local al oragului $tei sd stabileasca cine o sd primeasod rectificarea de
buget, sd vedem care sunt problemele iurgente.
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dna. Coroiu: in calitate de preqedinte de Eedin16, constatd c6, nu mai sunt inregistrate alte lu[ri de cuvAnt
la acest punct de pe ordinea de zi qi Supune la vot proiectul de hotdr6re, acesta fiind aprobat cu 9 voturi
"pentru" Ei 5 "ablineri" (dl. Mortan, dl. Borza, dna. Matei, dl. Rengle, dl. DuEe) gi unrl "impotriv6" (d1.
Miara).
Acest proitect de hotiirhre afogt aprobat de cdtre consilierii locali .

Punctul 5i: Proiect de hotlrflre Privind aprobarea intocmirii unui P.U.Z. (Plan Urbanistic
zonal) pentru VIABILIZAREA $I INTRODUCEREA iN INTR q.VILANUL OITASULUI STEI
A TERENULUT iN SUpnq.FATA DE 136.391 mp.
Comisiile I,2 qi3 auavizat favorabil proiectul de hotirAre.
dna. Coroiu: in calitate de preEedinte de qedinld, constatb cd nu sunt inregistrate ludri dle cuvAnt la acest
punct de pe ordirLea de zi gi supune lla vot proiectul de hotdrdre, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi.
Acest proiect de hotiirhre

afost aprobat de cdtre consilierii locali.

Punctul6: Proiect de hotirffpe Privind aprobarea intocmirii unui Studiu de Fezabilitate gi a
unui Proiect Tehnic in vederea viabilizirii terenului in suprafa{i de 136.391 rrLpr. situat la ie;ire
din localitatea Lunca spre localitatga Cimpani, pe partea dreapti, in vederea dezvoltirii din punct
de vedere urbanistic a zonei respecive.
Comisiile I,2 qi 3 au avizat favorabil proiectul de hot[rAre.
dl. Morlan: intreabd care sunt obiectivele Studiului de Fezabilitate qi ale Proiectului llehnic pentru zona
respectivd.

dna. Coroiu: in calitate de preqedinte de Eedinld, constati c6, nu mai sunt inregistrate alte luari de cuvAnt
la acest punct de pe ordinea de zi;i il supune la vot, acesta fiind aprobat cu 13 vr>luri "penttu" gi 2
"abfineri" (dl. Mortan, dl. Rengle).
Acest pro,iect de hotdrhre afqst aprobat de ciitre consilierii locali.

Punctul'/: Proiect de hot[rflre Privind aprobarea intocmirii unui Proiect'Iehnic in vederea
reabilitirii strizii Cuza Vodi, din oraqul $tei - jude{ul Bihor.
Comisiile 1,2 qi3 auavizat f4vorabil proiectul de hotdrdre.
dl. Mortan: intreabd dac[ nu existd Ploiect tehnic pentru str. Cuza Voda.
dl. Miara: intreabd executivul, menlion6nd cd votul domniei sale, la acest punct rizr fi in funclie de
rdspunsul primit, dacd pentru str. N. Iorga Ei str. Independenlei, s-a aprobat intoctnirea unui Proiect
tehnic in perioadil dinainte, deoarece strizile respective au fost frcute, a fost aprobat in Consiliul local al
oraEului $tei printr-o hotdrdre a Consiliul local.
dl. Cioard - vicep,rimar: afirmd cd, s-4 aprobat in Consiliul local al oragului $tei reabilitrrea strdzii.
dl. Miara: afirmd cd, in lista de investiJii pe care am aprobat-o la inceputul anului s-au alocat 4 miliarde
de lei pentru una dintre strdzi, iar pentru cealaltd peste 1 miliard de lei, iar acum trebuie suplimentatd
suma. Totodatd, rlomnia sa, intreabi, de ce nu s-a qtiut suma pentru aceastd lucrare din moment ce a fost
fdcut un Proiect tehnic.
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dl. Cioari-viceprimar: afirmi cE,la data aprobdrii bugetului local, nu dispuneam

dle suplimentarea e

sume de la Consiliul judefean.
dna. Coroiu: in ce[itate de pregedinte de qedinld, constatd c6, nu mai sunt inregistrate alle ludri de cuvdnt
la acest punct de pe ordinea de zi gi supune la vot proiectul de hotdrdre, acesta hind aprrobat cu 13 voturi

2 "abJineri" (dl. Mortan, dl. Rengle).
Acest proi'ect de hofirAre afost aprobat de cdtre consilierii locali.

"pentru"

Ei

Punctul 8: Proiect de hotirdre Privind aprobarea documenta{iei de urbanism P.U.Z. (Plan
Urbanistic Zonal) pentru SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN -CLADIRE DIN ZONA DE
PROTECTIE lr POLIf,IEI- AFLATA iN ORA$UL $TEI PE, str. Independerrt;ei, nr. 19/A, iN
ZONA PENTRU FUNCTII MIXTE (servicii qi locuin{e colective), iN vnunnnA ITEABILITARII
ACESTEI CLADIRI
Comisiile 1,2;i3 auavizat favorabil proiectul de hotdrdre.
dna. Coroiu: in calitate de preEedinte de qedinld, constatd cd nu sunt inregistrate luari de cuvAnt la acest
punct de pe ordirLea de zi Ei supune la vot proiectul de hotdr6re, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi.
Acest proi.ect de hotdrAre afost aprobat de cdtre consilierii locali.
Punctul

9,:

Proiect de hotirire Privind aprobarea documentafiei de urbanism P.U.Z. (Plan

Urbanistic Zonal) pentru SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN -CLADIIU0 INTERNATAFLATA iN TNTCTNTA COLEGIULUI NATIONAL ,,AVRAM IANCU" $TEI, sitr. Lucian Blaga,
nT. 6, iN zoNA DE SERVICII, iN VEDEREA REABILITANIT ACESTEI CLADIRI

Comisiile I,2 Ei3 auavizat favorabil proiectul de hotdrAre.
dl. Mul: afirmd cii, in raport este vorba despre zona din jurul clSdirii.
dl. Mortan: spune c6, materialele sunt foarte slab pregdtite.
dl. Harn: ahrmi rtd, trebuie corectat proiectul de hotdrAre, addugdnd faptul c[, domnjia sa este de acord
cu observalia facutd de dl. Mortan, referitor la unele materiale pentru proiectele de hotfu:dri.
dl. Oras: citeEte proiectul de hotdrAre cu modificarea fdcut6: Privind aprobarea documentaJiei de
urbanism PJJ.Z. (Plan Urbanistic Zonal) pentru SCHIMBAREA DESTINATIEI ZOI{EI DIN JURUL CLADIRE INTF)RNAT- AFLATA TN INCINTA COLEGIULUI NATIONAL "AVRAM IANCU"
STEI, str. Lucian Blaga, tr. 6, N ZOXA DE SERVICII, N VEDEREA REABILI:lArur aCpsrpt
CLADIRI
dna. Coroiu: in clrlitate de preqedinte de gedin!6, constatd cd, nu mai sunt inregistrate alte lulri de cuvAnt
la acest punct de pe ordinea de zi gi supune la vot proiectul de hotdrAre, in varianta corcctatd., acesta hind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotdrhre afost aprobut de cdtre consilierii locali.

Punctul lL0: Proiect de hotirflre Privind aprobarea formirii unui numlr cadastral nou in
suprafa{d de 6i153 mp, precum ;i aprobarea trecerii acestuia in proprietate:r ora;ului $tei gi
domeniul public al oraqului $tei
Comisiile 1, 2 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotdrAre.
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dl. Mortan: il intreabi pe dl. Tocu!, dacd numerele topografice sunt revendicate, gi drept urnare sunt in
litigiu qi nu pot face astfel obiectul acpstui numdr cadastral.
dl. Tocut: afirmd c6, toate terenurile din oragul $tei sunt revendicate, precum Ei faptul od aceste numere
topografice nu sunt in litigiu, prin urmare proiectul de hordrdre este legal.
dna. Cioica: afirmd c6, terenurile din oragul $tei sunt revendicate, existd cereri pentluL despdgubiri, iar
acum se voteazd, fbrmarea unui numdr cadastral nou.
dna. Coroiu: in cerlitate de pregedinte de gedin!6, constatd cd, nu mai sunt inregistrate a.h.e ludri de cuvdnt
la acest punct de pe ordinea de zi gi srppune la vot proiectul de hotdrdre, acesta fiind aprobat cu 14 voturi
"pentru" gi o "abfinere" (d1. Miara).
Acest proiect de hotiiriire afost aprobat de cdtre consilierii locali.

Punctul 11: Proiect de hqtirire Privind aprobarea efectuirii demersurilor pentru
ob{inerea de cltre oraqul $tei a liqen{ei de explorare in perimetrul cu suprafala totali de 0,003
kmp, in scopul explorlrii zicimAntului de api geotermali din perimetrul orasului $tei - judeful
Bihor
Comisiile 1, 2 gi 3 auavizat faivorabil proiectul de hotdrAre.
dl. Mortan: intreabd ce inseamnd licenJi de explorare.
dl. Tocul: explicii ce este licenla de explorare, terminologia qi implicaliile existente pentru oblinerea
licen!ei.
dl. Cioard- viceprimar: explicd care egte perimetrul de explorare.
dl. Harn: afirmd cd, pentru reducered cheltuielilor s-a ales acestd variantd, respectiv, rnirea celor doud
IOraJe..

in calitate de preqedinte i qedin!6, constatd cd, nu mai sunt inregistrate a.lte luiri de cuvdnt
la acest punct de pe ordinea de zi gi s
ne la vot proiectul de hotdrAre, acesta fiind aprobat cu 14 voturi
"pentru" Ei o "ablinere" (d1. Miara).
Acest proiect de hotdrire a ft
aprobat de cdtre consilierii locali.
dna. Coroiu:

Din motive personale dl.

pdrdseqte lucrdrile Eedinlei, cvorumul de qec1inla frind de 14

consilieri locali.

Punctul 12: Proiect de hotd re Privind aprobarea formirii unui numir r;adastral nou ln
sub clidirea HOTEL+SEDIU ADMINISI'RATIV - S.C.
suprafa{5 de 7li8 mp., (terenul
demersurilor in vederea trecerii din proprietatea Statului
SOLCETA S.A.) precum gi ince
- domeniul public, a terenului de sub cons'l;rucfia HOTEL +
Romfin in proprietatea oraqului
SEDIU ADMIN]ISTRATIV - S.C" olceta S.A. - $tei
il proiectul de hotdr6re, iar comisia 2 a avtzat nefavorabil
Comisiile lqi 3 au avizal
proeictul de hotdrdre.
un pas pentru intrarea in legalitate a situaliei terenurilor care au
dl. Harn: afirmd <>6, mdcar acum se
tangenld cu S.C. Solceta, in sfdrEit se trd in normalitate.
sedint6- constatd cd. nu mai sunt inresistrate alte ludri de cuvAnt
dna. Coroiu: in calitate de pre;edinte
la acest punct de pe ordinea de zi gi upune la vot proiectul de hotdr6re, acesta fiind atrrrobat cu 8 voturi
"pentru" gi 6 "ablineri" (dl. Miara, dl Stanigte, dl. Borza, dna. Matei, dl. Rengle, dl. Vlortan).
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E-mail: primaria.stei@cjbihor.ro

Acest pro,iect de hotdrilre n u fost aprobat cle cdtre consilierii locali,
v 10 voturi "pentru".
favorabil a 2/3 di,n consilieri,

Jiind nevoie de votul

Punctul 13: Proiect de hotl re Privind imputernicirea reprezentantului clonsiliului Local
al oragului $tei in A.G.A. S.C. lceta S.A. - $tei, sI sus(ini aprobarea orrlinii de zi si a
materialelor de pe ordinea de zi a G.O.A. (Adunarea Generali Ordinari a 1rr:{ionarilor) S.C.
SOLCETA S.A. $tei
Comisiile 1, 2 gi 3 au avizat
rabil proiectul de hotdrAre.
dl. Staniste: afirrrLd cd, fiind vorba
un conflict de interese, domnia sa, nu va parlicipa la vot la acest
proiect de hotdrdre.
dl. Cioard- viceprimar: propune, men
dl. Miara: considttrd cd, nu este bine
pentru cd in urmti cu patru ani s-a
Consiliul Local a[ oragului $tei, i-a
momentul respectiv, octombrie 20i
urma adresei de la Prefecturd, trebuia
lucru ce nu s-a intAmolat. Domnia
OUG 109 Ei nu a fost respectatd
Bihor gi de la Cor:Lsiliul Judelean Bi
Totodatd, menlioneazd cd,
tarifele la apd,, cemal qi salubrizare.
Consiliu de Administratie dacd ne
sa, menlioneazd cd nu are nimic
dl. Harn: aftmd, cd, din cele spuse
fdrd Consiliu de.a,dministrafie pe o
Domnia sa, nu recomnandd, din ex
punctul de vedere al conducerii, nici
dl. Rengle: nu este de acord cu afi
procedura de selecfie. De asemenea,
arate ce a fbcut in patru ani de manda
dna. Odegteanu: afirmd c5, S.C.Solce
vedere economic, momentan fiind
dovezi in acest selns, daca se doregte.
dna. Coroiu: in ca.litate de preEedinte
la acest punct de pe ordinea de zi qi
"pentru" gi 5 "abfineri" (d1. Miara, dl
la acest punct.
Acest proiect de hotiiriire a ft

nerea Consiliului de Administralie actual.
se menlind actualul Consiliu de Administrafie,

in primul rAnd,
o proceduri pentru seleclia Consiliului de A.dmistratie, unde
mnat pe cei de pe ultimele locuri, si nu in or<linea notelor. La
s-a contestat acea hotdrdre de consiliu. la Prr:1'ectura Bihor. In
isd o noud hotdr6re de consiliu local pentru a intra in lesalitate.
mai adaugd faptul cd,la momentul respectiv, nu s-a linut cont de
prioritate stabilita prin concurs cu reprezentanli de la Prefectura

lul Consiliu de Administrafie, in mandatul de patru anr, a mdrit
rebuie sd organizdm o noud procedurd qi sd desemndm un nou
im ca lucrurile sd evolueze, a mai afirmat. De asremenea, domnia
cu colegii care fac parte din actualul Consiliu de Administra{ie.
dl. Miara constatd cd se doreste ca S.C. Solcetur S.A. sa ramAnd
ioadd nedeterminatd. ceea ce duce la blocarea activit[tii societdtii.
ele anterioare, ca aceastd societate sd rdmAnd nefunctionald din
o zr.
dlui Harn, addug6nd faptul c5, domnia sa, a fbcut parte din

sa, considerd cd un Consiliu de Adminitratie ar trebui sd
gi ce igi propune s[ facd pe viitor, pe urmd sd fie luatd o hot[rAre.
S.A. a prezentat in fiecare an balanfele, a progresat din punct de
profit. Domnia sa, spune cd, se pot vedea toatr: documentele, ca
gedinld, constatd cd, nu mai sunt inregistrate alte ludri de cuvAnt
pune la vot proiectul de hotdrdre, acesta fiind aprobat cu 8 voturi
Borza, dna. Matei, dl. Rengle, dl. Mortan), dl. Iilaniqte nu a votat

aprobat de cdtre consilierii locctli.

Punctul 14: Proiect de hoti re Privind aprobarea instrumentlrii proier:tului "Cresterea
ocuplrii prin susfinerea intreprin erilor cu profil nonagricol din zona urbani :l oraqului $tei"
prin Programul Opera{ional Capi I Uman 2014-2020, Axa Prioritari 3 - Locur.i de munci petru

ROh4All{lA
DETUL BTHOR
ADN,{NNNSTXTA LA PU]IJN-XCA LOCALA A CRASU]-UI STXI
str, Andrei
e-ma il : pri m d ria. ste i @ cjbiho

r.

ro

toti, O.T. 8 - Promovarea unor I uri de munci durabile Ei de calitate qi sprijirrirea mobilit5{ii
lucritorilor. Prioritatea de investiti 8.iii - Activitifi independente, antreprenoriat qi infiintarea de
intreprinderi, irrclusiv L unor
rointreprinderi ;i a unor intreprinderi nnici qi mijlocii
inovatoare, O.S. 3.7 Creqterea
rii prin susfinerea intreprinderilor cu prolil nonagricol din
zona urbani.
Comisiile 1,2 Ei 3 au avizat
dna. Coroiu: in caLlitate de pregedinte
punct de pe ordinea de zi gi supune
voturi.
Acest proiect de hotcirfire afr

rabil proiectul de hotdrdre.
qedinld, constati cd, nu sunt inregistrate ludri de cuvdnt la acest
vot proiectul de hotdrAre, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
aprobat de cdtre consilierii locali.

Punctul 15: Diverse.
dl. Miara: solicitd justificarea sumei
358 mii lei pentru reabilitarea str. Nicolae Iorga,, solicitare care a
fost fbcutd incd de la proiectul de ho rAre privind rectificarea de buget. Referitor la S.C. Solceta S.A.,
domnia sa, consi<lerd cd, serviiciile
canal gi salibrizare pot fi imbundtdfite, dretrrt urrnare propune
Consiliului Local al oragului $tei,
izarca unei noi proceduri de seleclie pentruL alegerea noilor
membri ai Consili.ului de Administra!
Totodatd, domnia sa, solicitd
i se pund la dispozilie, hotdrdrile consiliului local, prin care s-a
aprobat intocmirea Proiectelor tehni pentru str. N. Iorga qi str. Independenfei.
Pe parcuriiul discufiilor de la
"Diverese", dl. Miara a primit hotarArile de consiliu local
solicitate.
dna. Matei: intreabd. referitor la si
nu se poate gdsi c, altd persoand, nu
aflate monentan in concediu de boald
dl. Mortan: igi exprimd nemullumi
care le-a ridicat 'in Consiliul local
problemele invoc:nte cu trei luni in
in alt6 ordine de idei. dom
Petrileni. in soatele terenului de fo
Totodatd, domnia sa, propu
gunoiele prin oras;.
dna. Matei: afirmd, referitor la asfal
cdnd plou[,toatd apa le curge in
dl. Rengle: intreabd ce se intdmp
extraordinard, in oare sd fie invitali
dl. Mortan: reamiLnteEte cd, a cerut
un raport cu privire la stadiul introd
dl. Micle: afirmd cd,toate probleme
unora dintre consilieri le place sd ar
dl. Harn: are disculii in contractoriu
In ceea ce priveEte, necesatul
c5, este un lucru benefic, faptul cd S

ia de la cregd, dacd nu se poate gdsi o altd solufie, gi anume dacd
la zone verzi, ci o persoanl calificatd pentru a 1;i:ne locul personei

primit vreo rezovare la problemele pe
oraEului $tei de la inceputul mandatului. Donrnia sa, reia toate

deoarece, domnia sa, nu a

ia sa, doregte sd fie informat cu privire la ar;faltarea ftcutd

la

sd se gdseascd o solulie de sanclionare pentru cei care aruncd
de la Petrileni, cd, oamenii sunt nemullumi;i, deoarece atunci

cu lemele de foc, gi, totodatd, propune sd se facd o

Eedinld
de la Ocolul Silvic, sd se ia mdsuri pentru arezolvaproblema.
f,recare sedintd a Consiliului Local al orasul,ui Stei sa se facd
ii relelei de gaz in oragul $tei.
ridicate in sedinte au fost rezolvate in timp util qri nu inJelege de ce
cu degetul.
dl. Rengle gi cu dl. Miara.
finanlare a anumitor lucrdri sau institu{ii, donrnia este de pdrere
talul OrdEenesc $tei a intrat in posesia apartamenlului din clddirea

ROMANNA
D UL BXHOI\
ADMNXNSTRA NA PUJBI-ICA LOCA]-A A ORASUI-LII STII
str. An i
te.l

mobil075

4079

unde erau pensionarii qi cu siguranld
pentru clddirea fostei Bdnci Agricole,
dna. Boloca: afirmd c5, din
"Tiltdl Nostru", jignirile care se fac i
dl. Cioard- viceprimar: incepe pri
introducerii gazului in oraEul $tei,
Referitor la proiectul de ho
domnia sa, considerd. cd., era un punct
in legalitate a Solcetei, dar se pare
hotdrdre.
In ceea ce privegte, Consiuli
era normal sd fie ldsati o societate
motivAnd care ar fi fost consecintele.
Totodatd, domnia sa, afirmd
a frcut diferenle intre cetdlenii de la
dna. Coroiu: in calitate de preqedinte
de vedere datoritd repetatelor intreru
Nemaifiind alte puncte pe
incheiat prezentul proces verbal, care

BORDEROU CU
H.C.L. nr.52 129.09.2016 Privind
oragului $tei din data de 29 septem

,

e-mail: primorid.stei@cjbihor.ro

este nevoie de acegti bani pentru dotdri, iar o altd investilie ar
incd nu a fost pusd la dispozilia Spitalului C)rdsenesc $tei.

fi

ce gedinfa Consiliul local al oragului $tei incepe cu rugdciunea

acest consiliu local nu fac cinste nim5nui.

a informa Consiliului local al

orasului $trli despre situalia
ile stagnAnd in acest moment.
re cu terenul unde se afld cl[direa sediului i].C. Solceta S.A.,
mportant de pe ordinea de zi, reprezenta o intrale in normalitate qi
starea de ambiguitate priegte acelora care s-au opus proiectului de
de Administra{ie S.C. Solceta S.A., domnia sa., considerd cd, nu
Consiliu de Administralie pe o perioadd nedete,rminatd de timp,
atAt vechea cdt qi actuala conducere a Primdriei oraqului $tei, nu
iferia oragului qi cei din centrul oraqului.
gedinfa, constatd cd dl. viceprimar nu igi poate expune punctele
ri ale dlui Rengle gi declard qedinla incheiatd.
nea de zi gedinla se incheie la ora 15:00, drept pentru care a fost
format din 10 (zece) pagini.

OTAnA TLE ADoPTATE

e

ordinii de zi pentru qedinla ordinard a Consiliului Local al
2016, ora 13.00, care a avut loc in sala de gedin{6 a Consiliului

local al oragului $tei

H.C.L. nr. 53 129.09.2016

proceselor verbale ale Eedinlelor Crcnsiliului Local al
- Privind
oraEului $tei din data 16.08.2016 qi2 .08.2016.
H.C.L. nr. 54129.09.2016 -Privi
aprobarea incetdrii de drept a contractului plivind frnanJarea
nerambursabild rT . 1951N112.05.201 incheiat cu Administratia Fondului oentru Ivlediu (A.F.M.) Bucuresti.
H.C.L. nr. 55/29.09.2016 -Privind a barea rectificdrii bugetului local al oragului $teri pe anul 2016,
bugetul local al oraEului $tei, rectifi
va fi de 18.667,51 mii lei.
H.C.L. nr. 56129t.09.2016 Privind probarea intocmirii unui P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal) pentru

-

VIABILIZAREA $I INTRODU
SUPRAFATA DE 136.39r mp.

q.

N nTTnAVILANUL oRASULUI STEI A I'ERENULUI

tN

AD\4NX]\ST
str.

An

i Mure

,

te.l mobil

H.C.L. nr.

ROMNNTA
DET'[J]- EIT-]Otr\
nA PUBI-ICA L(trQALA A ORASLTLL'II STFI

-

57129.09.2016
Privind
Tehnic in vederea viabilizarii terenu
spre localitatea Cimpani, pe partea
respecive
H.C.L. nr. 58/29.09.2016 Privin
strdzii Cuza Vodi| din oragul $tei - j
H.C.L. nr. 59129.09.2016 -Privind
Zonal) pentru SCHIMBAREA D
POLITIEI- AFLATA iN ONASU
FUNCTII MIXTE (servicii si locuin!
H.C.L. nr. 60129.09.2016 Privi
Zonal) pentru SCHIMBAREA DES

e-mail: primaria.stei@cjbihor.ro

probarea intocmi
i in suprafald de
lptd, in vederea

-

-

i unui Studiu de Fezabilitate

Ei a unui Proiect

6.391 mp. situat la iegire din localitatea Lunca
Itdrii din ounct de vedere urbanistic a zonei

unui Proiect Tehnic in vederea reabilitarii
aprobarea documpntaliei de urbanism P.U.Z. (Plan Urbanistic

ATIEI DIN -QLADIRE DIN ZONA DE PROTECTIE A
IN z:oNA
2IONA PENTRU
$TEI PE, str. ILfdependenlei, nr. 19/A, tN
:olective), N vpDeneA REABILITARII ACTsTEI CLADIRT
colective),
aprobarea docunfentaliei de urbanism P.U.Z, (Plan Urbanistic

\ATIEI
ATIEI DIN -CIIADIRE INTERNAT- AFLA.TA iN INCINTA
IANCU" $TEI, str. Lucian Blaga, nr. ti, IN ZONA DE

COLEGIULUI NATIONAL "A
SERVICII, TN VPIPNPA REABILI ARII ACESTEI CLADIRI
H.C.L. nr.61129.09.2016 - Privind rrobarea formdrii unui numdr cadastral nou in suprafal[ de 6253
mp, precum Ei aprobarea trecerii aces
H.C.L. nr. 62/29.09.2016 -Privind
$tei a licenlei de explorare in pe
zdcdmdntului de apd geotermald din
H.C.L. nr.63129.09.2016 - Privind i
A.G.A. S.C. Solceta S.A. - $tei, se
A.G.O.A. (Adunarea Generald Ordi
H.C.L. nr. 64129.09.2016 Privi
suslinerea intreprinderilor cu profil
Operafional Capital Uman 2014-20
Promovarea unor locuri de muncd
de investitii 8.iii - Activitati i

-

ia in proprietatea pragului $tei gi domeniul pubJ,i,l al oragului $tei.

robarea efectudrli demersurilor pentru oblinerea de cdtre oraEul

rd a Actionarilor) S.C. SOLCETA S.A. $tei

aprobarea instrumentdrii proiectului "Cregte:rea ocupdrii prin
nonagricol dtn zona urband a Oragului $tei " prin Programul

microintreprindeli qi a unor intrepri
suslinerea intreprinderilor cu profil

PRE$EDINTE DE $ED
Coroiu Aurelia Manuela

Dale Voichila
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