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Proces verbal
Încheiat azi 27.07.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna iulie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 213 din data de 21 iulie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul juridic al
Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absentează de la edin ă dl. Borza Horea
i dna. Coroiu Manuela.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar prin dispozi ie – jrs. Ora Ionu .
În vederea sus inerii rapoartelor de specialitate, participă la sedin ă dl. Stan Daniel
inspector UAT, dl. Mu Dan inspector UAT , dl. Tocu Sorin – topograf, dl. Tirla Liviu jurist, dl. Hasan Andrei - jurist, dna. Filip Anca – inspector audit i dna. Schmadl Ioana –
consilier R.U. din cadrul Primăriei tei.
Pentru inregistrarea audio a sedintei, participa la sedinta dl. Sere Alin.
Şedinţa este televizată de către postul Naţional TV Beiuş.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Punctul 1: Alegerea președintelui de ședință
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al
ora ului tei, dl. Ora Ionu , secretar prin dispozi ie, supune spre aprobare alegerea
pre edintelui de edin ă pe luna iulie 2017, in ordine alfabetica, în persoana d-lui Vulciu
Ioan.
Supusă la vot această propunere este aprobată de către consilieri în unanimitate de
voturi.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al
ora ului tei, pre edintele de edin ă roste te într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl
Nostru”.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
dl.Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, supune la vot aprobarea ordinii de zi,
cu mentiunea ca aceasta a fost suplimentata cu 11 PH-uri noi, introducerea lor facandu-se
dupa pct. 3, noua ordinea de zi avand 30 de puncte, după cum urmează:
1. Alegerea pre edintelui de edin ă.
2. Aprobarea ordinii de zi.
3. Aprobarea procesului verbal al edin ei Consiliului Local al ora ului tei din
data de 29.06.2017.
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4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transferului doamnei Chinde Lidia Felicia de
la apartamentul ANL situat în tei pe str. Andrei Muresanu, nr. 2-B, bl. Z-4, parter, ap. 25-C,
la apartamentul ANL sitiat în tei pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3-A, parter, ap. 2.
5. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe
ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2-B, bl. Z-4, sc. C, parter, ap. 25, oraşul Ştei,
jud. Bihor, d-nei Moza Adina-Maria.
6. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe
ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2-A, bl. Z-2, ap. 17, oraşul Ştei, jud. Bihor, dnei Heredea Lidia.
7. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe
ANL situat pe str. Andrei Mure anu, nr. 2-A, bl. Z-2, parter, ap. 2, oraşul Ştei, jud. Bihor,
dlui Popescu Adrian Cristian.
8.Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe
ANL situat pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3-A, et. 1, ap. 7, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei
Cionca-Sala Marinela-Ancu a.
9.Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe
ANL situat pe str. Andrei Mure anu, nr. 4-A, bl. Z-1, parter, ap. 1, oraşul Ştei, jud. Bihor,
d-nei Ienciu Loredana Florina.
10.Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE
FEZABILITATE) precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea
ob inerii finan ării
pentru
obiectivul "EXTINDERE RE ELE DE APĂ
I
CANALIZARE ÎN ORA UL TEI".
11. Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE
FEZABILITATE) precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea
ob inerii finan ării
pentru
obiectivul "REABILITARE
I MODERNIZARE
GRĂDINI A DIN ORA UL TEI".
12. Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE
FEZABILITATE) precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea
ob inerii finan ării pentru obiectivul "REABILITAREA COLEGIULUI NA IONAL
«Avram Iancu» TEI".
13.Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE
FEZABILITATE) precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea
ob inerii finan ării pentru obiectivul "MODERNIZAREA UNUI DRUM EXISTENT
SPRE STA IA DE TRATARE A APEI I FOSTUL AEROPORT, PĂ UNE I ZONĂ DE
AGREMENT".
14. Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE
FEZABILITATE) precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea
ob inerii finan ării pentru obiectivul "CONSTRUIRE POD PESTE CRI UL BĂI A DE
PE ALEEA MIRON POMPILIU".
15. Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei.
16. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 4680 mp, aferent „Strada PRIETENIEI din ora ul tei”, precum i aprobarea
trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului
tei i domeniul public al ora ului tei.
17. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 2057 mp, aferent „Strada CUZA VODĂ din ora ul
tei”, precum i
aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea
ora ului tei i domeniul public al ora ului tei.
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18. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 6251 mp, aferent „Strada GEORGE ENESCU din ora ul
tei”, precum i
aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea
ora ului tei i domeniul public al ora ului tei.
19. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 4717 mp, aferent „Strada MIHAI EMINESCU din ora ul
tei”, precum i
aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea
ora ului tei i domeniul public al ora ului tei.
20. Proiect de hotărâre Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului ec. dr. CRE NICOARĂ, administrator la SC Regina
Nop ii SRL, Hotel Moneasa.
21.Proiect de hotărâre Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului VĂCĂRELU MARIN, referent cultural la Căminul
Cultural din comuna Drajna, jud. Prahova.
22. Proiect de hotărâre Privind aprobarea schimbării denumirii Străzii „Aleea Băi a”,
în Strada „Ing. Petru Pantea”.
23. Proiect de hotărâre Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului dr. avocat BALACI NELU PA CU, poet , eseist,
romancier i dramaturg.
24. Proiect de hotărâre Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului dr. DU E ADRIAN TRAIAN, ef sec ie chirurgie la
Spitalul Jude ean Bihor, Oradea.
25. Proiect de hotărâre Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului prof. BÂC OCTAVIAN, pensionar.
26. Proiect de hotărâre Privind aprobarea achizi ionării unui sistem de supraveghere
video în ora ul tei, conform Programului anual al Achizi iilor publice pentru anul 2017,
pozi ia 52.
27. Proiect de hotărâre Privind aprobarea stabilirii salariilor de bază pentru
func ionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primăriei ora ului tei i aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al ora ului tei,
începând cu data de 01.07.2017.
28. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de consilier juridic al
Consiliului Local, grad profesional I, în consilier juridic al Consiliului Local, grad profesional
I A, din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al ora ului tei.
29. Informare privind plecarea în concediul de odihnă a d-lui primar al ora ului tei,
ing. Balaj Gheorghe Iulian, conform art. 4 din OG nr. 80/2003 privind concediul de odihnă şi
alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor
şi viceprimarilor, cu modificările i completările ulterioare.
30. Diverse.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali cu unanimitate de voturi.
Punctul 3:Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al orașului
Ștei din data de 29.06.2017.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot procesul verbal, acestea fiind
aprobate cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost votat favorabil de către consilierii locali.
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dl. Vulciu: propune ca PH-urile de la punctele 4 – 9 sa fie discutate impreuna deoarece au
acelasi obiect.
dl. Oras: spune ca, singura diferenta dintre PH-ul de la pct. 4 si celelalte 4 este aceea ca
titularul de la pct. 4 a solicitat transfer dintr-o locuinta ANL deja obtinuta in una vacanta, pe
cand celorlalti li se reapartizeaza locuinte de tip ANL pentru prima data.
dl. Mortan: spune ca, in calitatea de reprezentant al Consiliului local, domnia sa a participat la
sedinta Comisiei de lucru privind repartizarea locuintelor ANL, si doreste sa ii asigure pe
consilieri de faptul ca, analizarea fiecarei cereri a fost amanuntita si pertinenta, rezultatul
propus spre aprobarea Consiliului local reprezentand decizia unanima a membrilor comisiei.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea transferului doamnei Chinde
Lidia Felicia de la apartamentul ANL situat în Ștei pe str. Andrei Muresanu, nr. 2-B, bl.
Z-4, parter, ap. 25-C, la apartamentul ANL sitiat în Ștei pe str. Aleea Miron Pompiliu,
nr. 3-A, parter, ap. 2.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Ora : spune ca, a pregatit buletinele de vot, fiind vorba de persoane.
dl. Vulciu: supune spre aprobarea Consiliului local ca votul sa fie deschis, aceasta propunere
fiind aprobata de catre consilierii locali prezenti.
dl. Staniste: propune, ca sa se voteze individual fiecare PH de repartizare de locuinta ANL,
propunere cu care consilierii locali prezenti sunt de acord.
dl.Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări
de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 repartizarea unui apartament ANL din
blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 2-B, bl. Z-4, sc. C,
parter, ap. 25, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei Moza Adina-Maria
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 6: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din
blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 2-A, bl. Z-2, ap. 17,
oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei Heredea Lidia.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări
de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 7: Proiect de hotărârePrivind repartizarea unui apartament ANL din
blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureșanu, nr. 2-A, bl. Z-2, parter, ap. 2,
oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui Popescu Adrian Cristian.
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Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 8: Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe
ANL situat pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3-A, et. 1, ap. 7, oraşul Ştei, jud. Bihor, dnei Cionca-Sala Marinela-Ancuța
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Rengle: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 9: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din
blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureșanu, nr. 4-A, bl. Z-1, parter, ap. 1,
oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei Ienciu Loredana Florina
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
dl. Oras: spune ca, urmatoarele 5 PH-uri de pe ordinea de zi, sunt similare, acesta putand fi
discutate in comun si votul sa se faca individual pentru fiecare in parte, aspect cu care
consilierii locali prezenti la lucrarile acestei sedinte sunt de acord.
Punctul 10: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU
DE FEZABILITATE) precum și a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în
vederea obținerii finanțării pentru obiectivul "EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI
CANALIZARE ÎN ORAȘUL ȘTEI"
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Miara: spune ca, aceste 5 PH-uri sunt proiecte cu o finantare foarte mare, mai precis,
acesta despre care se face vorbire are o valoare de 67 miliarde lei vechi, prin urmare, felicita
in numele grupului PSD din Consiliul local Stei Guvernul Romaniei, care a dat dovada de
foarte multa intelepciune prin finantarea acestor genuri de proiecte care ajuta la dezvoltarea
comunitatilor locale.
dl. Rengle: intreaba care este valoarea fiecarui proiect in parte, atat contributia de la bugetul
de stat cat si contributia noastra proprie?
dl. Viceprimar: spune ca, in data de 20.07.2017 s-a primit de la MDRAP o adresa prin care se
comunica faptul ca au fost selectate spre finantare 5 proiecte din totalul de 27 depuse, pe
aceasta cale dorind sa multumeasca membrilor executivului care au lucrat la pregatirea si
depunerea celor 27 de proiecte, precum si Consiliului local Stei care le-a sprijinit. Nu in
ultimul rand, multumeste Guvernului pentru faptul ca a aprobat cele 5 proiecte.
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In continuare, enumera cele 5 proiecte, cu specificarea valorilor alocate de la bugetul de
stat, precum si cofinantarea Administratiei Publice locale a orasului Stei. Astfel:
1. "EXTINDERE RE ELE DE APĂ I CANALIZARE ÎN ORA UL TEI" – suma
alocata de la bugetul de stat este de 67.364,04 miliarde lei, iar cofinantarea asigurata din
bugetul local fiind de 6 miliarde lei.
2. "REABILITARE I MODERNIZARE GRĂDINI A DIN ORA UL TEI" – suma
alocata de la bugetul de stat este de 1.080.738 lei, iar cofinantarea asigurata din bugetul local
fiind de 84.400 lei.
3. "REABILITAREA COLEGIULUI NA IONAL «Avram Iancu» TEI" – suma alocata de
la bugetul de stat este de 1.411.406,02 lei, SF si PH existand, trebuid doar acoperite cotele
pentru obtinerea terenului, obtinerea avizelor si acordurilor necesare, prin urmare cofinantarea
asigurata din bugetul local nu va fi una foarte mare.
4. "MODERNIZAREA UNUI DRUM EXISTENT SPRE STA IA DE TRATARE A APEI
I FOSTUL AEROPORT, PĂ UNE I ZONĂ DE AGREMENT" – suma alocata de la
bugetul de stat este de 1.239.147 lei, iar cofinantarea asigurata din bugetul local fiind de
98.819 lei.
5. "CONSTRUIRE POD PESTE CRI UL BĂI A DE PE ALEEA MIRON POMPILIU" –
suma alocata de la bugetul de stat este de 3.260.420 lei, iar cofinantarea asigurata din bugetul
local fiind de 240.846 lei.
In final spune ca, insumat, contributia Consiliului local Stei la aceste proiecte va fi de
peste 10 miliarde lei, iar sumele care vor veni din partea bugetului de stat sunt destul de
insemnate, aspect pentru care multumeste Guvernului Romaniei.
dl. Miara: spune ca, suma alocata din bugetul de stat pentru aceste proiecte este de
aproximativ 137 miliarde lei.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 11: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU
DE FEZABILITATE) precum și a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în
vederea obținerii finanțării pentru obiectivul "REABILITARE ȘI MODERNIZARE
GRĂDINIȚA DIN ORAȘUL ȘTEI"
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 12: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU
DE FEZABILITATE) precum și a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în
vederea obținerii finanțării pentru obiectivul "REABILITAREA COLEGIULUI
NAȚIONAL «Avram Iancu» ȘTEI".
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 13: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU
DE FEZABILITATE) precum și a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în
vederea obținerii finanțării pentru obiectivul "MODERNIZAREA UNUI DRUM
EXISTENT SPRE STAȚIA DE TRATARE A APEI ȘI FOSTUL AEROPORT,
PĂȘUNE ȘI ZONĂ DE AGREMENT"
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 14: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii sau reactualizarii
unui S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE) precum și a avizelor, studiilor si a acordurilor
necesare în vederea obținerii finanțării pentru obiectivul "CONSTRUIRE POD
PESTE CRIȘUL BĂIȚA DE PE ALEEA MIRON POMPILIU".
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Mortan: intreaba daca mai este necesara intocmirea unui nou SF si PT din moment ce
exista asa ceva inca din perioada 2000-2004? In opinia domniei sale, in PH ar trebui trecuta si
titulatura de „reactualizare” a SF si PT daca acestea exista deja.
dl. Cioară – Viceprimar: spune ca daca exista SF si PT la acest obiectiv, acestea pot fi
reactualizate, aceasta mentiune putandu-se face si in continutul PH-ului.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, cu
modificarea propusa si acceptata de catre reprezentantul executivului, acesta fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 15: Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 16: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr
cadastral nou în suprafaţă de 4680 mp, aferent „Strada PRIETENIEI din orașul Ștei”,
precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român,
în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Cioară – Viceprimar: spune ca, acest PH precum si urmatoarele 3 reprezinta incercari ale
Administratiei Publice Locale a orasului Stei de a pregati o serie de proiecte, necesare
dezvoltarii orasului Stei, avand in vedere faptul ca pana la finalul lunii se vor deschide linii de
finantare pe domenii incidente cu aceste PH-uri. Astefel, intocmirea de numere cadastrale
reprezinta primul pas in directia dorita.
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De asemenea, mai spune ca, cele 4 PH-uri la care a facut referire, se pot discuta
impreuna, votul urmand a se exercita individual pentru fiecare in parte.
In final, spune ca principalele doua proiecte avute in vedere de catre executiv prin
promovarea acestor 4 PH-uri le reprezinta amenajarea unei piste de biciclete in oras sau a
unor piatete, multumind pe aceasta cale dlui ing. topo. Tocut Sorin, pentru munca depusa in
vederea finalizarii documentatiei penru aceste PH-uri.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 17: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr
cadastral nou în suprafaţă de 2057 mp, aferent „Strada CUZA VODĂ din orașul Ștei”,
precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român,
în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 18: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr
cadastral nou în suprafaţă de 6251 mp, aferent „Strada GEORGE ENESCU din orașul
Ștei”, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului
Român, în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 19: Proiect de hotărâre
Privind aprobarea formării unui număr
cadastral nou în suprafaţă de 4717 mp, aferent „Strada MIHAI EMINESCU din orașul
Ștei”, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului
Român, în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
dl. Vulciu: spune ca, PH-urile de la punctele 20, 21, 23, 24 si 25 pot fi discutate impreuna
votul urmand a fi exercitat in mod secret pe buletine de vot.
Punctul 20: Proiect de hotărâre Privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului ec. dr. CREȚ NICOARĂ,
administrator la SC Regina Nopții SRL, Hotel Moneasa.
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Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Mortan: propune ca fiecare persoana propusa sa fie discutata si analizata individual,
pentru a se vedea daca se incadreaza in criteriile stabilite de Regulamentul orasului Stei
privind acordarea titului de cetatean de onoare al orasului Stei. In aceeasi ordine de idei,
domnia sa, citesti cerintele ce trebuiesc indeplinite de persoanele carora urmeaza a li se acorda
titlul de cetatean de onoare al orasului Stei. In final, solicita ca fiecare consilier local sa
analizeze fiecare propunere in parte si sa voteze in consecinta.
dl. Viceprimar: solicita, o pauza de 5 minute de consultari.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i se trece la vot secret, proiectul de hotărâre fiind
aprobat cu 8 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 21: Proiect de hotărâre Privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului VĂCĂRELU MARIN, referent
cultural la Căminul Cultural din comuna Drajna, jud. Prahova.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i se trece la vot secret, proiectul de hotărâre fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 22: Proiect de hotărâre Privind aprobarea schimbării denumirii Străzii
„Aleea Băița”, în Strada „Ing. Petru Pantea”.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Miara: spune ca, domnia sa a avut unn amendament in sedinta pe comisie, respectiv
consilierii locali sa fie trecuti primii la initiatorii acestui PH, avand in vedere ca ideea a
originat de la ei.
dl. Viceprimar: nu are nicio obiectie fata de propunerea d-lui Miara.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, cu
modificarea propusa de dl. Miara si acceptata de catre reprezentantul executivului Primariei
orasului Stei, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 23: Proiect de hotărâre Privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului dr. avocat BALACI NELU
PAȘCU, poet , eseist, romancier și dramaturg
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i se trece la vot secret, proiectul de hotărâre fiind
aprobat cu 8 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 24: Proiect de hotărâre Privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului dr. DUȘE ADRIAN TRAIAN,
șef secție chirurgie la Spitalul Județean Bihor, Oradea.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i se trece la vot secret, proiectul de hotărâre fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 25: Proiect de hotărâre Privind aprobarea acordării titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Ştei, domnului prof. BÂC OCTAVIAN,
pensionar.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i se trece la vot secret, proiectul de hotărâre fiind
aprobat cu 8 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 26: Privind aprobarea achiziționării unui sistem de supraveghere video
în orașul Ștei, conform Programului anual al Achizițiilor publice pentru anul 2017,
poziția 52.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Rengle: spune ca, acest PH vine cam tarziu, in ultimul an au avut loc multe spargeri, iar
domnia sa si o serie de consilieri locali au cerut achizitia si montarea de camere de
supraveghiat, inca de anul trecut, pentru a preantampina extinderea fenomenului. In aceeasi
ordine de idei, se arata nemultumit de faptul ca, executivul reactioneaza abia dupa ce se
produc o serie de evenimente neplacute, cu toate ca, aceasta masura a fost solicitata inca de
anul trecut, cand fenomenul spargerilor nu luase inca amploare, prin urmare, la acest moment,
nu se mai poate vorbi de preantampinare ci doar de o incercare de oarecare control a situatiei.
dl. Cioară- Viceprimar: incepe prin a spune ca, dupa cum bine stiu toti consilierii locali,
bugetul local nu poate fi rectificat pe parcursul unui an decat incepand din luna iulie, drept
urmare, in cel mai scurt timp aceasta rectificare va avea loc si se vor aloca fonduri pentru
aceasta investitie, momentan executivul a demarat un studiu de piata pentru a identifica cele
mai bune firme, sisteme si oferte din domeniu.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta
fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Dna. consilier Afrusinei-Ban Adela-Maria a parasit lucrarile sedintei cu acordul
presedintelui de sedinta, cu mentiunea, ca voteaza „pentru” la PH-urile ramase de discutat.
Cvorumul de sedinta se reduce la 12 consilieri prezenti.
Punctul 27: Proiect de hotărâre Privind aprobarea stabilirii salariilor de bază
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primăriei orașului Ștei și aparatul permanent de lucru al Consiliului
Local al orașului Ștei, începând cu data de 01.07.2017.
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Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Miara: incepe prin a o felicita pe dna. Schmadl pentru ca participa la sedinta, in
detrimentul altori functionari din primarie, care desi au rapoarte inscrise pe ordinea de zi, nu
participa la sedinta. In continuare, intreaba ce se modifica la salariile de baza ale
functionarilor publici.
dna. Schmadl: spune ca, s-au respectat principiile legii, si s-au majorat salariile mici in
proportii mai mari decat s-au majorat salariile mari.
dna. Filip: explica principiile si criteriile care au stat la baza intocmirii acestui PH, principala
caracteristica a modului de intocmire a noilor salarii o reprezinta faptul ca acuma calcularea
salariului la asistenti si la principali se incepe de la cunatumul salariului minim pe economie,
respectiv 1450 lei, pana acuma se pleca de la 690 lei.
dl. Miara: spune ca, din cate vede, se intampla exact ceea ce a spus la TV dna. Ministru
Olguta Vasilescu, cresc salariile mici, lucru care il imbucura pe domnia sa. De asemenea, mai
intreba daca, aceste cresteri salariale sunt acoperite de catre bugetul local.
dna. Schmadl: spune ca, s-a facut o simulare in acest sens, si bugetul local suporta aceste
majorari.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 28: Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de
consilier juridic al Consiliului Local, grad profesional I, în consilier juridic al Consiliului
Local, grad profesional I A, din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului
Local al orașului Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i 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 29: Informare privind plecarea în concediul de odihnă a d-lui primar al
orașului Ștei, ing. Balaj Gheorghe Iulian, conform art. 4 din OG nr. 80/2003 privind
concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor
judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările și completările
ulterioare.
Consilierii locali au luat la cunostinta de continutul informarii.
Dna. Matei se retrage de la lucrarile sedintei din motive personale, cu acordul
presedintelui de sedinta, cvorumul de sedinta fiind de 11 consilieri locali prezenti.
Punctul 30: Diverse
dl. Miara: se arata nemultumit de faptul ca, desi a fost desemnat din partea Consiliului local
Stei sa faca parte din comisia de concurs, cu statut de observator, la concursurile privind
alegerea directorului si a directorului adjunct la Colegiul Tehnic „Unirea” Stei, domnia sa nu
a fost anuntat cu privire la data, ora si locatia la care va avea loc concursurile. Reprezentantii
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ISJ Bihor, au spus ca Primaria trebuia sa il informeze, din moment ce ISJ a informat Primaria,
prin urmare considera ca este o dovada de rea credinta din partea executivului.
dl. Mortan: spune ca, nu va mai lua cuvantul la diverse, domnia sa isi va manifesta in scris
doleantele, deoarece pana in prezent, a primit raspuns la aproximativ 20-30% din aspectele
sesizate.
dl. Duse: intreba cine ne va explica de ce dl. Miara nu a fost anuntat in legatura cu
desfasurarea conscursurilor privind alegerea directorului si a directorului adjunct la Colegiul
Tehnic „Unirea” Stei? In continuare, are o serie de intrebari punctuale, la care doreste raspuns
tot punctual din partea executivului, astfel intraba: care este stadiul in care se afla introducerea
gazului in orasul Stei, avand in vedere ca perioada de finalizare a lucrarilor a expirat; care este
stadiul deschiderii si punerii in functiune a mult asteptatului parc industrial, precum si a
locurilor de munca promise; care este situatia privind reabilitarea Strandului Orasenesc; cum
se va remedia situatia de la intersectia str. Miron Pompiliu cu str. Aleea Miron Pompiliu,
pentru ca in acea zona carosabilul este foarte denivelat; au inceput lucrarile de reparatii pe
centura orasului Stei, domnia sa solicita urgentarea lor si seriozitate din partea executantului;
totodata intreaba daca datele cu caracter pesonal ale alesilor locali mai sun afisate pe site-ul
primariei; de asemenea, mai doreste ca executivul sa faca demersuri pentru finalizarea
iluminatului pe str. Aleea Miron Pompiliu precum si a centurii ocolitoare a orasului Stei.
Dl. Jude paraseseste lucrarile sedintei, cu acordul presedintelui, covorumul de sedinta
reducandu-se la 10.
dl. Rengle: intreaba cine este responsabil in orasul Stei cu amplasarea semnelor de circulatie?
deoarece la intrarea in oras dinspre cartierul Petrileni, acestea sunt amplasate fara logica. In
continuare, spune ca de o saptamana str. Andrei Muresanu nu este iluminata, intreband de ce?
De asemenea, solicita situatia modului de repartizare al lemenlor la institutiilor subordonate
Primariei, iar in final spune ca, din punctul de vedere al domniei sale calitatea apei potabile
livrate de Solceta in ultima perioada este sub orice critica, intreband de ce? precum si ce se
poate face pentru imbunatatirea acestui aspect.
dl. Cioară – Viceprimar: incepe prin a raspunde celor aratate de catre dl. Miara spunand ca si
domnia sa este nemultumit de modul in care ISJ Bihor a gestionat situatia legata de
organizarea concursurilor pentru alegerea directorului si a directorului adjunct la Colegiul
Tehnic „Unirea” Stei si spune ca si domnia sa din intamplare a aflat despre concurs. De
asemenea mai spune ca, ISJ Bihor nu a inaintat Primariei nicio adresa cu privire la concurs si
nici pe site-ul ISJ-ului nu a fost afisat nimica, prin urmare, nu a avut nimic oficial cu care sa il
instiinteze pe dl. Miara.
dl. Miara: spune ca, din punct de vedere colegial dl. viceprimar trebuia sa il instiinteze, chiar
si telefonic, pentru ca ar fi participat cu placere din moment ce a acceptat sa fie reprezentantul
Consiliului local Stei la acest concurs.
dl. Cioară – Viceprimar: referitor la stadiul lucrarilor de la intersectia str. Miron Pompiliu si
str. Aleea Miron Pompiliu, domnia sa spune ca, in aceasta saptamana ele vor fi finalizate daca
timpul va fi prielnic. Legat de centura orasului Stei, spune ca, cei de la CNADR au inceput
lucrarile de plombare la inceputul saptamanii si in cel mai scurt timp acestea vor fi finalizate.
In ceea ce priveste iluminatul de pe str. Aleea Miron Pompiliu si intrarea de pe centura pe str.
Aleea Miron Pompiliu, spune ca acesta este realizat. Raspunzand intrebarii dlui Rengle
privind semnele de circulatie din oras, reaminteste acestuia ca una dintre cele mai importante
strazi din orasul Stei este in proces de reabilitare, respectiv str. Miron Pompiliu, aspect care
genereaza un anumit discomfort, acesta se manifesta si prin devierea circulatiei pe rute
ocolitoare. In acest sens, cei de la AZVI, cu avizul IPJ Bihor amplaseaza indicatoarele de
circulatiei in asa fel incat sa le faciliteze finalizarea intr-un timp cat mai scurt a lucrarilor.
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Primaria impreuna cu cetatenii si cu reprezentantii firmei AZVI pot cadea de comun acord cu
anumite restrictii in limitele stabilite de lege. Pe de alta parte, nu dorim sub nicun fel sa
opturam activitatea sau graficul de executie de lucrari al celor de la AZVI, asa ca ne limitam
la strictul necesar in ceea ce priveste derogarile privind accesul in anumite zone. Cu privire la
iluminatul str. A. Muresanu, acesta este problematic de cateva zile, respectiv de la furtunile
care au afectat zona in ultimele zile, echipele de interventie au trebuit sa remedieze
stricaciunile produse de furtuni in intrega zona a Steiului, in aceste zile venind randul si
orasului Stei si implicit str. A. Muresanu. Legat de lemnele ce urmeaza a fi distribuite
institutiilor subordonate, domnia sa spune ca, acestea sunt partial marcate, Ocolul Silvic
Sudrigiu s-a miscal mai let decat in alti ani, dar are promisiunea lor ca pana la finalul acestei
saptamini, procedura de marcare a acestora se va finaliza si poate incepe procedura de
exploatare. Cu privire la calitatea apei potabile, spune ca, turbiditatea inregistrata in ultimele
zile se datoreaza precipitatiilor abundente, situatia se va remedia in zilele care urmeaza.
Dl. Staniste paraseseste lucrarile sedintei, cu acordul presedintelui, covorumul de
sedinta reducandu-se la 9.
dl. Duse: spune ca, nu i s-a raspuns la problemele ridicate cu privire la gaz, strand si parcul
industrial, pentru ca domnia sa a auzit ca, o serie de persoane din cadrul executivului
primariei Stei au raspandit zvonuri prin care sustin ca el si dl. Miara sunt impotriva acestor
obiective, in special impotriva parcului industrial, si se opun vehement oportunitatilor de
dezvoltare ale orasului Stei.
dl. Viceprimar: spune ca, in ceea ce priveste problema finalizarii lucrarilor de introducere a
gazului in orasul Stei, in data de 07.07.2017 dl. Popa Cornel a inaintat o petitie Primului
Ministru si Ministrului Economiei, prin care a solicitat detalii tehnice cu privire la stadiul
lucrarii, precum si a perspectivelor de finalizare a acesteia, momentan asteptam raspunsul lor
oficial pentru a vedea directia ce o vom aborda in viitor. In aceeasi ordine de idei, domnia sa
spune ca, Primaria este prima institutie care este direct interesata de introducerea gazului in
orasul Stei, deoarece cunoaste foarte bine beneficiile ce le-ar aduce acest lucru, si pe aceasta
cale, solicita celor care raspandesc zvonuri prin care sustin ca Primaria nu este interesata de
acest lucru, sa inceteze, pentru ca, inca nu a inceput campania electorala si acest gen de
blamari nu fac cinste nimanui, iar daca totusi doresc sa isi faca campanie electorala, sa o faca
pe propriile forte, prin contributie activa la votarea si implementarea proiectelor benefice
cetatenilor si sa faca lobby pe langa institutiile si forurile abilitate, pentru ca orasul Stei sa
aiba in acesti 4 ani de mandat dovezi clare de dezvoltare. In opinia domniei sale, acest gen de
campanie electorala este benefica atat pentru cel care vrea sa fie reales cat si pentru cei care
aleg.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:20, drept pentru
care a fost încheiat prezentul proces-verbal, care este format din 15 (cincisprezece) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 132/27.07.2017 – Privind alegerea pre edintelui de edin ă pe luna iulie
2017 în persoana d-lui Vulciu Ioan.
H.C.L. nr. 133/27.07.2017 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 27 iulie 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei.
H.C.L. nr. 134/27.07.2017 – Privind aprobarea procesului-verbal al
edin ei
ului
tei
din
data
de
29.06.2017.
Consiliului Local al ora
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H.C.L. nr. 135/27.07.2017 - Privind aprobarea transferului doamnei Chinde Lidia
Felicia de la apartamentul ANL situat în tei pe str. Andrei Muresanu, nr. 2-B, bl. Z-4, parter,
ap. 25-C, la apartamentul ANL sitiat în tei pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3-A, parter,
ap. 2.
H.C.L. nr. 136 /27.07.2017 – Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2-B, bl. Z-4, sc. C, parter, ap. 25,
oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei Moza Adina-Maria.
H.C.L. nr. 137/27.07.2017 – Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2-A, bl. Z-2, ap. 17, oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-nei Heredea Lidia
H.C.L. nr. 138/27.07.2017 – Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mure anu, nr. 2-A, bl. Z-2, parter, ap. 2, oraşul Ştei, jud.
Bihor, dlui Popescu Adrian Cristian.
H.C.L. nr. 139/27.07.2017 – Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3-A, et. 1, ap. 7, oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-nei Cionca-Sala Marinela-Ancu a.
H.C.L. nr. 140/27.07.2017 – Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mure anu, nr. 4-A, bl. Z-1, parter, ap. 1, oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-nei Ienciu Loredana Florina
H.C.L. nr. 141/27.07.2017 – Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE
FEZABILITATE) precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea
pentru
obiectivul "EXTINDERE RE ELE DE APĂ
I
ob inerii finan ării
CANALIZARE ÎN ORA UL TEI"
H.C.L. nr. 142/27.07.2017 – Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE
FEZABILITATE) precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea ob inerii
finan ării pentru obiectivul "REABILITARE I MODERNIZARE GRĂDINI A DIN ORA UL
TEI"
H.C.L. nr. 143/27.07.2017 – Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE
FEZABILITATE) precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea ob inerii
finan ării pentru obiectivul "REABILITAREA COLEGIULUI NA IONAL «Avram Iancu» TEI"
H.C.L. nr. 144/27.07.2017 – Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE
FEZABILITATE) precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea ob inerii
finan ării pentru obiectivul "MODERNIZAREA UNUI DRUM EXISTENT SPRE STA IA DE
TRATARE A APEI I FOSTUL AEROPORT, PĂ UNE I ZONĂ DE AGREMENT"
H.C.L. nr. 145/27.07.2017 – Privind aprobarea întocmirii sau reactualizării unui S.F.
(STUDIU DE FEZABILITATE) precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea
ob inerii finan ării pentru obiectivul "CONSTRUIRE POD PESTE CRI UL BĂI A DE PE
ALEEA MIRON POMPILIU"
H.C.L. nr. 146/27.07.2017 – Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei
H.C.L. nr. 147/27.07.2017 – Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 4680 mp, aferent „Strada PRIETENIEI din ora ul tei”, precum i aprobarea trecerii
numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului tei i domeniul
public al ora ului tei
H.C.L. nr. 148/27.07.2017 – Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 2057 mp, aferent „Strada CUZA VODĂ din ora ul tei”, precum i aprobarea trecerii
numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului tei i domeniul
public al ora ului tei
H.C.L. nr. 149/27.07.2017 – Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 6251 mp, aferent „Strada GEORGE ENESCU din ora ul tei”, precum i aprobarea
trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului tei i
domeniul public al ora ului tei
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H.C.L. nr. 150/27.07.2017 – Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 4717 mp, aferent „Strada MIHAI EMINESCU din ora ul tei”, precum i aprobarea
trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului tei i
domeniul public al ora ului tei
H.C.L. nr. 151/27.07.2017 – Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului ec. dr. CRE NICOARĂ, administrator la SC Regina Nop ii
SRL, Hotel Moneasa
H.C.L. nr. 152/27.07.2017 – Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului VĂCĂRELU MARIN, referent cultural la Căminul Cultural din
comuna Drajna, jud. Prahova
H.C.L. nr. 153/27.07.2017 – Privind aprobarea schimbării denumirii Străzii „Aleea Băi a”,
în Strada „Ing. Petru Pantea”
H.C.L. nr. 154/27.07.2017 – Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului dr. avocat BALACI NELU PA CU, poet, eseist, romancier i
dramaturg
H.C.L. nr. 155/27.07.2017 – Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului dr. DU E ADRIAN TRAIAN, ef sec ie chirurgie la Spitalul
Jude ean Bihor, Oradea
H.C.L. nr. 156/27.07.2017 - Privind aprobarea acordării titlului de CETĂŢEAN DE
ONOARE al oraşului Ştei, domnului prof. BÂC OCTAVIAN, pensionar
H.C.L. nr. 157/27.07.2017 – Privind aprobarea achizi ionării unui sistem de supraveghere
video în ora ul tei, conform Programului anual al Achizi iilor publice pentru anul 2017, pozi ia
52
H.C.L. nr. 158/27.07.2017 - Privind aprobarea stabilirii salariilor de bază pentru
func ionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei
ora ului tei i aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al ora ului tei, începând cu data
de 01.07.2017
H.C.L. nr. 159/27.07.2017 - Privind aprobarea transformării postului de consilier juridic al
Consiliului Local, grad profesional I, în consilier juridic al Consiliului Local, grad profesional I A, din
cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al ora ului tei
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vulciu Ioan

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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