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Proces verbal
Încheiat azi 14.02.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia şedinţei
extraordinare de maximă urgen ă a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna februarie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 59 din data de 13 februarie 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 dl. Borza Horea i dl. Du e Călin Ioan.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar –ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichi a Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
-Gagyi Palffy Iudita - consilier, din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei ora ului tei.
Pentru redactarea procesului verbal al edin ei participă la şedinţă insp. Ora Alexandra.
Şedinţa a început la ora 08:00.
Punctul 1: Alegerea președintelui de ședintă
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al ora ului tei,
dna. Secretar jrs. Dale Voichi a-Mariana, supune spre aprobare alegerea pre edintelui de edin ă pe
luna februarie 2017, în persoana dnei Matei Cristina.
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.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
dna.Matei: în calitate de pre edinte de edin ă, supune la vot aprobarea ordinii de zi după cum
urmează:
1. Alegerea pre edintelui de edin ă.
2. Aprobarea ordinii de zi.
3.Proiect de hotărâre Privind aprobarea acoperirii deficitului anului 2016 din excedentul anului
2015.
4. Proiect de hotărârePrivind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici, respectiv, noua
valoare a investi iei, precum i lucrările rest de executat la data de 01.01.2017, a a cum rezultă
aceasta din anexa nr. 3 la Normele metodologice i din Devizul general reactualizat pentru lucrările rest
de executat pentru obiectivul de investi ii „Lucrări Prioritare de extindere i reabilitare a re elelor de
alimentare cu apă i canalizare în localitatea tei, jude ul Bihor, Prioritatea I”, finan at în cadrul
„Programului na ional de dezvoltare locală”, prin subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor i
ora elor”, Domeniul realizare/extindere/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă i sta ii de
tratare a apei, conform Documenta iei anexate.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea asigurării de către Consiliul Local al ora ului tei a
finan ării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan ează de la bugetul de stat, pentru obiectivul
de investi ii „Lucrări Prioritare de extindere i reabilitare a re elelor de alimentare cu apă i
canalizare în localitatea tei, jude ul Bihor, Prioritatea I”, finan at în cadrul „Programului na ional
de dezvoltare locală”, prin subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor i ora elor”, Domeniul
realizare/extindere/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă i sta ii de tratare a apei.
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6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea valorii cotei apar inând UAT tei, cotă care intră în
calculul chiriei locuin elor pentru tineri destinate închirierii, situate în blocurile de locuinţe ANL din
ora ul tei, jude ul Bihor.
Ordinea de zieste votată de către consilierii locali cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 3:Proiect de hotărâre Privind aprobarea acoperirii deficitului anului 2016 din
excedentul anului 2015.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: afirmă că, este nemul umit de raportul făcut de serviciul financiar-contabil i din acest
motiv, domnia sa, o sa voteze ”ab inere” la acest proiect de hotărâre.
dna. Matei: afirmă că, din acela i motiv, i domnia sa o să voteze ”ab inere” la acest proiect de
hotărâre.
dna. Matei: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistratealte luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
zece voturi ”pentru” trei voturi ”ab inere” (dl.Miara, dna. Matei, dl. Rengle).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4:Proiect de hotărârePrivind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici,
respectiv, noua valoare a investiției, precum și lucrările rest de executat la data de 01.01.2017, așa
cum rezultă aceasta din anexa nr. 3 la Normele metodologice și din Devizul general reactualizat
pentru lucrările rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări Prioritare de extindere și
reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Ștei, județul Bihor,
Prioritatea I”, finanțat în cadrul „Programului național de dezvoltare locală”, prin subprogramul
„Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”, Domeniul realizare/extindere/modernizare a
sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, conform Documentației anexate.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Rengle: întreabă de ce nu s-a finalizat investi ia anul trecut, deoarece au fost bani.
dl. Balaj – primar: afirmă că, a depins de executant i de minister.
dna. Palffy: explică procedura ce urmează a se realiza în acest an i, totodată motivele pentru care nu sa finalizat anul trecut.
dl. Balaj – primar: afirmă că, proiectarea i execu ia au fost licitate la pachet.
Totodată, domnia sa, explică modul în care au fost primi i banii de la minister, la finalul anului
2016, iar executantul nu a riscat să lucreze din moment ce nu a fost disponibilă toată suma.
dl. Miara: întreabă câ i bani a alocat Guvernul în anul 2016 pentru acest proiect, adăugând faptul că,
proiectul este finalizat în propor ie 80-90 %, iar proiectele începute i demarate au fost tot timpul
prioritare pentru cei care au preluat Guvernul.
dna. Palffy: spune că, sumele decontate de la Minister sunt alocate în baza facurilor emise de către
executant.
dl. Balaj – primar: afirmă că, în bugetul ini ial nu au fost alocate sume de bani. Domnia sa, precizează
că în anii anteriori, începând din 2013, au fost aloca i în jur de 2-3 miliarde pe an, adăugând faptul că,
speră ca în acest an să primim bani pentru a finaliza lucrarea.
dna. Matei: 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
zece voturi ”pentru” trei voturi ”ab inere” (dl.Miara, dna. Matei, dl. Rengle).
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Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea asigurării de către Consiliul Local al
orașului Ștei a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat,
pentru obiectivul de investiții „Lucrări Prioritare de extindere și reabilitare a rețelelor de
alimentare cu apă și canalizare în localitatea Ștei, județul Bihor, Prioritatea I”, finanțat în cadrul
„Programului național de dezvoltare locală”, prin subprogramul „Regenerarea urbană a
municipiilor și orașelor”, Domeniul realizare/extindere/modernizare a sistemelor de alimentare cu
apă și stații de tratare a apei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Matei: 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 unsprezece
voturi ”pentru” două voturi ”ab inere” (dl.Miara, dna. Matei).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea valorii cotei aparținând UAT Ștei, cotă
care intră în calculul chiriei locuințelor pentru tineri destinate închirierii, situate în blocurile de
locuinţe ANL din orașul Ștei, județul Bihor.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: întrebă care este formula de calcul pentru calculul chiriei. Totodată, domnia sa propune să
fie 0% coeficientul de cre tere a chiriei.
dl. Rengle: afirmă că, oamenii sunt nemul umi i de aceste cre teri ale chiriilor, de asemenea întreabă
cum se va calcula chiria.
dl. Cioară- viceprimar: explică modul prin care se vor calcula chiriile pentru apartamentele ANL.
dna. Coroiu: explică de ce nu se poate lua coeficientul de cre tere a chiriilor ANL de 0%.
dna. Matei: 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.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 09:00, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces verbal, care este format din 4 ( patru) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 11 /14.02.2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
pentru luna februarie 2017 în persoana dnei Matei Cristina;
H.C.L. nr.12 /14.02.2017 Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă
urgen ă a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 14 februarie 2017, ora 08.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 13/14.02.2017Privind aprobarea acoperirii deficitului anului 2016 din excedentul anului
2015.
H.C.L. nr. 14/14.02.2017 Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici, respectiv, noua valoare
a investi iei, precum i lucrările rest de executat la data de 01.01.2017, a a cum rezultă aceasta din
anexa nr. 3 la Normele metodologice i din Devizul general reactualizat pentru lucrările rest de executat
pentru obiectivul de investi ii „Lucrări Prioritare de extindere i reabilitare a re elelor de alimentare
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cu apă i canalizare în localitatea tei, jude ul Bihor, Prioritatea I”, finan at în cadrul „Programului
na ional de dezvoltare locală”, prin subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor i ora elor”,
Domeniul realizare/extindere/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă i sta ii de tratare a apei,
conform Documenta iei anexate.
H.C.L. nr. 15/14.02.2017Privind aprobarea asigurării de către Consiliul Local al ora ului tei a
finan ării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan ează de la bugetul de stat, pentru obiectivul
de investi ii „Lucrări Prioritare de extindere i reabilitare a re elelor de alimentare cu apă i
canalizare în localitatea tei, jude ul Bihor, Prioritatea I”, finan at în cadrul „Programului na ional
de dezvoltare locală”, prin subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor i ora elor”, Domeniul
realizare/extindere/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă i sta ii de tratare a apei.
H.C.L. nr. 16/14.02.2017Privind aprobarea valorii cotei apar inând UAT tei, cotă care intră în
calculul chiriei locuin elor pentru tineri destinate închirierii, situate în blocurile de locuinţe ANL din
ora ul tei, jude ul Bihor.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Matei Cristina Monica

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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