JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILruL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi 3.L|.2017 la sala de sedinte a Consiliului
sedintei extraordinare de maxima urgenta a acestuia. Sedinta a

I al orasului Stei, cuocazia
convoacata de catre Primarul

orasului Stei prin Dispozitia nr.388 din I noiembrie 2017.
Participa la lucrarile sedintrei un numar de l l consilieri I
i din totalul de 15.
absentand dnii Duse Calin, Harn Mihai, Miara Horia si Mortan
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dl ec.Cioara Marius, viceprimar
si dna jrs.Dale VoichitaMariana, secretar. pentru sustinere rapo
de specialitate participa
dl.ing.Tocut Sorin din partea biroului urbanism. pentru redac
proces verbal participa
dl.csjrs.Tirla Liviu. Participa la lucrarile sedintei si dl.csjrs.
Andrei.
Sedinta a inceput la orele 8,00.

Punctul 1: Alegerea presedintelui de sedinta.
Dna Dale Voichita Mariana, constatand prezentaconsili

lor locali in vederea adoptarii

de hotarari valabile, propune ca presedinte de sedinta pentru luna in curs. conform ROF al

Consiliului local Stei pe dna consilier local Coroiu Aurelia
, care este aprobata cu
unanimitate de voturi de conslierii prezenti. In continuare dna
e Voichita Mariana da cuvantul
dnei coroiu Aurelia Manuela pentru a conduce lucrarile sedintei
Potrivit Regulamentului de Orga.nizare si Functionare al
iliului local al orasului Stei.
presedintele de sedinta rosteste intr-un cadru solemn rugaciunea
atal Nostru"

Punctul2:Aprobarea ordinii de zi.
Dna Coroiu Aurelia Manuela , in calitate de presedinte de
ta, supune spre aprobare
ordinea de zi, care care este aprobata cu unanimitate de voturi
consilierii prezenti.

: Proiect de hotarare Privind aprobarea
ificarii HCL
nr.l84/21,09.2017 Privind aprobarea ilormarii unui numar ca
nou in suprafata de
22539 mp(aflat pe nr.top.825/5 = 2170 mp/59395 mp din CF Stei,827l3 = 225 mp/10308
mp din CB 214 Stei,827/4:608 mp/83i86 mp din CF I Stei,
/8:10691mp/103577 mp din
CF 1 Stei, 980:8041 mp/330207 mp din CF 2 Stei, 999:264 p/172346 mp din CF 126
Stei) si trecerea acestei suprafete 22539 mp aferente pentru
a ZORILOR" DIN
ORASUL Stei" din proprietatea Statului Roman , in
orasului Stei si domeniul
public al orasului Stei.
Punctul3

Se prezinta situatia din comisii drupa care se trece la discut
La solicitarea dnei consilier local Matei Cristina. dl.vice mar Cioara Marius detaliaza
necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare si a celui de la
4 al ordinii de zi.

I

/

Dansul mentioneaza ca este necesar pentru perimetrarea strazilor din oras si pentru
planul de mobilitate urbana. Este necesar pentru realizaffeapistelor de biciclete, spatii pietonale
si piatete.
In continuare se prezinta proiectul de hotarare. Acest punct a fost aprobat cu unanimitate
de voturi de consilierii prezenti.

Punctul 4 : Proiect de hotarare Privind aprobarea modificarii HCL 164/17.08.2017
Privind aprobarea formarii unui numar cadastral nou in suprafata de 987 mp, aferent
pentru rrStrada TEIULUI din orasul S[ei", precum si aprobarea trecerii numarului
cadastral nou din proprietatea Statulufl Roman in proprietatea orasului Stei si domeniul
public al orasului Stei.
Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la vot.
Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi de consilierii prezenti.

Punctul5 : Proiect de hotarare Privind aprobarea rectificarii bugetului local al
orasului Steipe anul2017, in urma rectificarii, bugetul local al orasului Stei va fi in suma
de 19.412,04 mii lei(suma de 16.237 mii lei- la sectiunea de functionare si suma de 3175,04
mii lei- sectiunea de dezvoltare).
Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
Dna consilier local Matei Cristina solicita sa li se dea detalii de catre dl.viceprimar
privind acest PH de la ordinea de zi.
Dl.viceprimar Cioara Marius spune ca avem un HCL de la Oradea din26.10.2017 prin
care ni s-au alocat bani pentru calamitatile care au avut loc in data de 17 septembrie 2017. S-au
produs dezastre la Piata Agroalimentara,la Scola generala s-a distrus tavanul de la Sala de sprcrt
si trebuie refacut. Sala de sport de la Sco&la generala este construita in anii 60. Mentioneaza ca
nu crede ca sunt suficienti banii alocati pentru reparatii, intrucat au mai fost distruse cosuri de
gunoi, containere, etc., in urma calamitatilor mai sus mentionate. Spune ca la PH celalalt s-au
alocat 20 mii lei pentru pomul de iarna si 18 mii lei pentru cheltuieli curente lazone verui.
Dl.Rengle Aurelian spune ca nu i se pare normal sa vindem cladiri din oras si sa dam bani
pentru pomul de iarna. I se pare firesc c4 sa-i alocam la Solceta pentru investitii.
Solicita sa vina dna ec.Lolea Eleqa si sa spuna cati bani am cheltuit la pomul de iarna,
clubul sportiv si zonele verzi.
Dl.Cioara Marius spune ca si anultrecut am alocat tot20 mii lei pentru pomul de iarna,
pentru pachete la copii.
Se supune la vot PH. Acest punct a fost aprobat cu 9 voturi pentru si 2 abtineri, Matei
Cristina si Rensle Aurelian.

Punctul 6: Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unui S.F.(Studiu de
fezabilitate) pentru Programul Operafional Regional2014-2020, Axa prioritara 3,,Sprijinirea tranzitiei catre o economie de emisii scazute de carbon", obiectiv specific 3.2
,,Reducerea emisiilor de carbon", ,,Re4lizarea de piste pentru biciclete, spatii pietonale si
piatete".
Se

prezinta situatia din comisii,dqpa care se trece la discutii.

a

Dna Matei Cristina: Daca se intoqmeste studiul de fezabilitate, care sunt pasii urmatori si
care e durata de implementare a proiectllui ?
Dl.Cioara Marius spune ca duratfl studiului de fezabilitate este pana la finele anului
curent, iar cele 3 componente: pista pentrJu biciclete, spatii pietonale si piatete merg impreuna in
obiectivul prevazut, conform axei priorit{re3 si3.2.
Se supune la vot PH.Acest punct p fost aprobat cu unanimitate de voturi de consilierii
prezenti.
Nemaifiind alte probleme la ordi4ea de zi, sedinta de lucru extraordinara de maxima
urgenta a Consiliului local al orasului Stqi se incheie la orele 8,34.
Drept pentru care s-a intogmit prezentul proces verbal care are un numar de 3

pagini.

BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL nr.205/3.11.2017 - Alegerpa presedintelui de sedinta,
-HCL nr.206/3.11.2017 - Aprobprea ordinii de zi,
-HCL nr.207/3.11.2017 - Privirld aprobarea modificarii HCL nr.184121.09.2017
privind aprobarea formarii unui num4r cadastral nou in suprafata de22539 mp(aflat pe
nr.top.825/5 : 2170 mp/59395 mp din CF 1 Stei,827l3 = 225 mpll0308 mp din CF 214 Stei,
82714:608 mp/8386 mp din CF I Stei, 827/8:10691mp/103577 mp din CF I Stei, 980=8041
mp1330207 mp din CF 2 Stei, 999 = 261mp/172346 mp din CF 126 Stei) si trecerea acestei
suprafete 22539 mp aferente pentru ,,$trada ZORILOR" DIN ORASUL Stei" din
proprietatea Statului Roman , in propqietatea orasului Stei si domeniul public al orasului
Stei,

-HCL nr.208/3.11.2017- Privinfl aprobarea modificarii HCL 164117.08.2017 Privind
aprobarea formarii unui numar cadas{ral nou in suprafata de 987 mp, aferent pentru
,,Strada TEIULUI din orasul Stei", pr$cum si aprobarea trecerii numarului cadastral nou
din proprietatea Statului Roman in prpprietatea orasului Stei si domeniul public al
orasului Stei.
-HCL nr.209/3.11.2017- Privinfl aprobarea rectificarii bugetului local al orasulufl
Steipe anul20l7, in urma rectificarii , pugetul local al orasului Stei va fi in suma de
19.412104 mii lei(suma de16.237 mii lei- la sectiunea de functionare si suma de 3L75,04 mii
lei- sectiunea de dezvoltare),
-HCL nr.2l013.ll.20l7- Privind aprobarea intocmirii unui S.F.(Studiu de
fezabilitate) pentru Programul Operafional Regional20l4-2020,Axa prioritara 3,,Sprijinirea tranzitiei catre o economig de emisii scazute de carbon", obiectiv specific 3.2
,,Reducerea emisiilor de carbon", ,,Re{lizarea de piste pentru biciclete, spatii pietonale si
piatete".

PRESEDINTE DE SEDI
Prof.Coroiu Aurelia Ma

SECRETAR,
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