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PROCES VERBAL

Lncheiat azi, 28.12.2017, 1a sala de
orasului Stei, cu ocazia sedintei de lucru ordinare
convocata in baza Dispozitiei Primarului nr .458 I 2
Participa la lucrarile sedintei un numar
totalul de 15, absentand dna Matei Cristina.
Din partea conducerii Primariei orasului
Marius, viceprimar si dna jrs.Dale Voichita
sustinere rapoarte de specialitate participa d-le
Filip Anca si Schmadl Ioana, precum si dnii Lu
,Fentru redactare proces verbal participa dl.j
iSedinta a inceput 1a orele 13,00, fiind ltlma
.Dna Dale Voichita Mariana , constatand
vederea adoptarii de hotarari valabile, da cuvan
Adriar:1, pentru a conduce lucrarile sedintei si
a fost ales presedinte de sedinta pentru luna in
Potrivit Regulamentului de Organizare si
local al orasului Stei, presedintele de sedinta
rugaciunea,,Tatal Nostru".

te a Consi.liului loca1 a1
acestuia . Sedinta a fost
.12.2017.
14 consilieri locali din

tei participa dl.ec.Cioara
t4ariana- s:cretar.Pentru
bont Maria. Palf$, ludita.
Dorel si S1:an Daniel.
.Tir1a Liviu
de TV National Beius.
ta consil ieriior 1oca1i in
dlur consilier local Cuc
intr-o sedinta anterioara
ctlonare

al Consiliului

intr-un cadru solemn

.Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi.
D1.Cuc Adrian, in calitate de presedinte
aprobare ordinea de zi, care este aprobata in un
prezerrti.

sedinta , supune spre
itate de c,rnsilierii locali

.Punctul 2: Aprobarea proceselor verbale
local :rl orasului Stei din data de 3.11.2017,23.

sedintebr Consiliului

l.2ol7

si,,29.11.2017.

Ioan.Dansrrl spune ca 1a
atoarele rectifrcari:
parcate) masini;
si Miara Horia, dansul
pe care le-a pus.Roaga
nu a participat ci doar a cerut raspuns la intre
punct
bat cu rmanimitate de
a fost
sa se laca rectificarile solicitate.Acest
loan.
facute
dl.Mortan
prezenti,
mentiunile
cu
voturi de consilirii

Se inscrie 1a cuvant dl.consilier local Mo
proces;ul verbal din 29.11.2OI7 trebuie facute
-pe str.Miron Pompiliu sunt marcate( se va
-1a discutia contradictorie dintre dl.vicep

Punctul

salariilor,

3:
de baza

Proiect de hotarare

pentru functionarii publici

d aprobarea majorarii

i

personaltrl contractual

din cadrul aparatului de specialitate al
aparatul permanent de lucru
incepand cu 1.O1.2O18.
Se prezinta situatia

al

orarrului Stei si
Consiliului local al o,rasului Stei.

din comisii, dupa care

fost aprobat cu 12 voturi pentru si

2

trece

1a

vot.Acest punct a

abtine

Mortan Ioan si Rengie

Punctul 4: Proiect de hotarare
anual al achizitiilor publice la nivelul orasului

aprobarea programului
i, pentru anul 2O18.

Aurelian.

Se prezinta situatia

din comisii, dupa care
trece la vot.Acest punct
fost aprobat cu unanimitate de voturi de consilierii prezerrtl.

Punctul 5: Proiect de hotarare privind tabilirea irnpozitelor si

taxelor locale pentru anul 2OL8.

Se prezinta situatia din comisii, dupa care

trece ia disr:utii.

Dl.Rengle Aurelian ,,felicita" executivul si
tabilitatea pentru ca n-a
majorzLt tarifele decat 1a Piata, ceea ce va du
la scader,:a numarului
comerciantilor!
Dl.Lucaciu Dorel spune ca nu s-au majorat i uitimii 6-7 ani tarifele 1a
Piata cleoarece au fost pe plus.Spune ca a scazut n
comerciantilor.

Dl.Mortan Ioan intreaba ce masuri a lua dl.Lucaciu Dorel pentru
imbunatatirea situatiei 1a piata si il intreaba da nu se garrdeste ca s-ar
putea reduce numarul comerciantilor prin maj
tarifelor cu 4Oo/o, 5Oo/o
la unele oroduse sau chiar 100% la altele!
Lucaciu Dorel: Preturile propuse sunt sub velul altor localitati din
zonal.

Dl.Rengle Aurelian: Trebuie sa-i dam
deoarece s-au majorat tarifele si la Solceta cu
Dl.Duse Calin: In cei 6-7 ani s-au facut in
au facut 1a Oradea, de exemplu?

Dl.Cioara Marius: In anui 2OI2. oe s
degradata.La intrarea in Piata era plin de gropi(
betonat 2O0O mp.De asemenea, s-a reabilitat o
m.p.clr drenul apelor, apot zona vizavi de Hala in
pe suprafata de 15O m.l. s-au construit rigole.A
preturile, deoarece au fost majorate si preturile d
majorari sunt suportabile.

te dlui Lucaciu

Dorel,

la Piata, asa cum s-

ga Pietei era o

zona
na cu calea ferata).S-au
suprafata cle circa 3000
iriata dlui Gheban. aooi
fost nevoiti sa majoreze
catre comercianti. Aceste

Dl.Duse Calin intreaba daca au realizat bene
Dl.Lucaciu Dorei sDune ca trebuie sa
salariile la angajatii
Pietei.ln Oradea sunt alte facilitati, alta e puterea
cumpararr: acolo!
lfl.Rensle Aurelian: Dl.Lucaciu Dotrel are dreptate. P:etele sunt in
beneficiul locuitorilor
suborcfinea Consiliului local. Piete]e sunt
pietele.
le-au fa
cu fonduri europene!
orasului.Cei care au rnodernizat
Dl.Mortan Ioan spune ca la prima parte cu
ele locale 1/a vota pentru
prezinta
PH pe articole.La art.l-7
iar la cea de-a 2-a va vota impotriva.Se
sunt 13 voturi pentru si o abtinere, Miara Horia, art.8-9, l1 voturi penlru.
2

2 abtineri,Miara Horia si Duse Calin si 1 vot
art. 10 - 1 1 , 13 voturi pentru si o ablinere, Miara
votul intrucat sedinta de consiliu a inceout mai
si in semn de protest vizavi de modul cum se
Consiliu local. Se supune 1a vot PH pe ansarnbl
cu I I voturi pentru si 3 abtineri, Miara Horia, Du

potriva, M')rtan loan, la
oria, dansu.. motivandu-st
pede decat era planihcata
organizeaza sedintele de
st punct a fost aprobat
Calin si M,rrtan Ioan.

.Punctul 6: Bilant 2O17.
Acest punct este prezentat de catre dna
cuvant dl.Duse Calin.Dansul intreaba ce cheltuieli
vizavi de autorizatiile de constructie in numar
pentrlr persoane fizice sau pentru juridice 1a
raspunde ca numarul de 13 e total, persoane hzi
De asemenea dl.Duse Calin intreaba daca
Indepe:ndentei se va face in 2018, la care dl.vr
intrebarea dlui Duse Calin. daca s-a olatit la S.C
dl.viceprimar ii raspunde ca s-a achitat in
parte <lin suma, pentru lucrari neconforme.

Iudita. Se inscrie la
sunt la can[ina socia]a sr
13, intrea.ba daca sunt

dna Palffyi Iudita ii

si juridice.
reabilitarea str.N.Iorga sr
rimar splrne ca da. La
Dumexim suma datorata,
parte, neachitandu-se o

Punctul 7: Diverse.
Se inscriu la cuvant urmatorii:
.D1.Duse Calin: Mai lucreaza dna Lolea Ele
s-a pensionat?De ce
n-a Drezentat o situatie solicitata de 6 luni?
.Dl.Cioara Marius: Da, si va mai lucra mult
.Dl.Duse Calin: Sa-si revizuiasca compo
entull S-au inceput
lucrar.ile de amenajare pe Aleea Miron Pompiliu.
deverseaza aoele oluviale
ta reteaua de canalizare
in cele menajerelPamantul e depus in canalizare.

e infundata! Voi face sesizare la Garda de mediu! Cine-mi va plati pagubele
de la casa?
Conducerea Solcetei sa prezinte o situatie daca au recuperat de la
persoanele fizice si juridice datoriile!
Sa se continue asfaltarea pe str.Lucian Blag zona Colerriului National
,,Avrarn lancu" !
Dl.Rengle Aurelian: Nu trebuia prezenta majorareeL saiariilor la
Solceta? Solceta apartine de consiliul local!
a Miron Pompiliu! Mai
Care e situatia cu Iemnele ia Scoala simn

au doar pentru luna ianuarielDl.viceprimar sp

ca au primit inca

metri steri lemne.
La cat se ridica cheltuielile cu pomul de i
Dl.Vulciu Ioan: Doreste un an nou , 2018
la toti cei prezenti si locuitorilor Steiului.La

de real:'zart si impliniri

72O

urari subscriu si dnii

Nicole1.a si Coroiu
Harn Mihai, Staniste Ovidiu, idem dle Bo
elor prezenti sarbatori
Manueia.Dl.Cioara Marius t)reaza tuturor

fericite.2O18 sa fie un an mai bun!
Dl.primar Balaj Gheorghe

lulian, care
punctul Diverse, spune ca a fost la Oradea
-a

cipa la sedinta de 1a
pentru somnarea unul

confiact.2ol7 a fost un an bun, chiar foarte b
local pentru activitate.2Ol8 va fi un an greu!
actiuni de patrimoniu.Cel putin Yz din strazlle dt
depuse proiecte. A semnat un contract de 6,7
retele de apa si canafzare.Man avem 4 proiecte
mobilitate urbanalO sa pregatim in continuare 2
unul cu amenjare zona strand si unul cu fosta cla
participat 1a unele sedinte de consiliu local d
de serviciu la alte proiecte, la Oradea sau Cluj N
fericit plin de reahzari si impliniri la cei
Steiului.Dumnezeu sa ne aiute!
Dl.Cuc Adrian: Un an nou fericit 1a toti
alte probleme, sedinta de lucru ordinara a Co
orele 14 ,l2.Drept pentru care s-a intocmit Y
contine un numar de 4 pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE
-IJCL nr.245 | 2A.

sedinta,

l2.20l7 - privind alege

.Multumer;te consiliului

-au rezolvat in acest an
oras sunt r:ezolvate.Sunt
lei pe PNDL, extindere

si vom de1>une unul

pe

iecte foar [e importante:
a politiei.Spune ca n-a
a fost plt:cat in interes
poca. Dorer;te un an nou

ti si la toti

locuitorii

torii Steiultri ! Nemaifiind
iului local se incheie la
tul proce:s verbal care

PTATE:

presedirrtelui de

procoselor verbale
nr.246l2a.L2.20l7- privind a
ale sedintelor Consiliului local al orasului ste din data dLe 3.11.2O17,
23. I l.2OL7 si 29. I l.2Ol7,
majorarii salariilor
-IJCL nt.247l2a.L2.2Ol7- privind a
perso
contractural din cadrul
de baza pentru functionarii publici si
ui Stei si aparatul
aparatului de specialitate al frimariei
Stei, incepand cu
permanent de lucru al Consiliului local al o
.2018,
datra de l.Of
programrului anual al
-IJCL nr.248 | 2a.L2.2O17- privind apro
pe
Stei'
anul
2O18,
achizitiilor publice la nivelul orasului
impozitt:lor si taxelor
-IJCL lnt.249 | 2al.l2.2oL7- privind
locale pentru anul 2018, la nivelul UAT orasul
- HCL

