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Proces verbal
Încheiat azi 17.08.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna august. Şedinţa a fost convocată de către
Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 321 din data de 09 august 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri locali din totalul de 15. Absentează dl. Borza Horea, dl.
Harn Mihai, dna. Matei Cristina i dl. Du e Călin Ioan.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichi a Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă: Gagyi Palffy Iudita- consilier i
Tocu Sorin- Topograf din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei ora ului tei.
De asemenea, mai participa la sedinta, in calitate de invitata, dna. Odesteanu Monica – Manager
la S.C. Socleta S.A. Stei.
Pentru redactarea procesului verbal al edin ei participă la şedinţă insp. Ora Alexandra.
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,
dna. Secretar jrs. Dale Voichi a-Mariana, supune spre aprobare alegerea pre edintelui de edin ă pe
luna august 2017, în persoana dnei Afrusinei-Ban Adela-Maria.
Supusă la vot această propunere este aprobată de către consilieri cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al ora ului
pre edintele de edin ă roste te într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl Nostru”.

tei,

dl. Miara: propune executivului sa initieze un PH prin care sa insereze prevederile de la art. 2 si 3 din
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta, in Regulamentul de Oraganizare si Functionare a
Consiliului local al orasului Stei, pentru ca forma actuala o considera nelegala.
dl. Viceprimar: in calitate de reprezentant al executivului, se arata de acord cu aceasta propunere.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
dna. Afrusinei-Ban : 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 formării unui număr cadastral nou în suprafa ă de
5009 mp, aferent pentru „Strada PETRILENI din oraşul Ştei”, precum i aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului tei i domeniul public al
ora ului tei.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafa ă de
28949 mp, aferent pentru „Strada POET ANDREI MUREŞANU din oraşul Ştei”, precum i
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aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului
tei i domeniul public al ora ului tei.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafa ă de 987
mp, aferent pentru „Strada TEIULUI din oraşul Ştei”, precum i aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului tei i domeniul public al
ora ului tei
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafa ă de 4577
mp, aferent pentru „Strada TINERETULUI din oraşul Ştei”, precum i aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului tei i domeniul public al
ora ului tei
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului de selec ie pentru completarea numărului de
membri ai Consiliului de Administra ie al SC SOLCETA SA tei, precum i aprobarea Scrisorii de
a teptări referitoare la stabilirea performan elor a teptate de la organele de administrare i de
conducere ale SC SOLCETA SA tei.
8. Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei
în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi i a materialelor de pe ordinea de
zi a A.G.O.A. (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei
9. Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte la Prioritatea de
investi ie 11b1: Cooperarea între institu ii.
10. Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte la Prioritatea de
investi ie 11b2: Cooperarea între cetă eni.
11. Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte la Prioritatea de
investi ie 11/b: „Îmbunătă irea i promovarea capacită ii institu ionale de a furniza servicii
transfrontaliere mai bune”(Improving and promoting the institutional capacity to provide better cross
border services„) Acronym -IPCIFSTB
12. Proiect de hotărâre Privind aprobarea achizi ionării serviciului de consultan ă pentru
scrierea cererilor de finan are pentru obiectivele propuse spre finan are prin Programul Interreg V-A
România –Ungaria, proiectul: „Îmbunătă irea i promovarea capacită ii institu ionale de a furniza
servicii transfrontaliere mai bune”(Improving and promoting the institutional capacity to provide better
cross border services„) Acronym -IPCIFSTB
13. Informare privind Construc ia re elei de distribu ie a gazului în ora ul tei, jude ul
Bihor.
14. Informare privind Raportul Cur ii de Conturi .
15. Informare Adresa cu 9820/II/03.08.2017 de la Administra ia Bazinală de Apă Cri uri
Oradea, înregistrată la sediul Primăriei ora ului tei sub nr. 3115/08.08.2017
Ordinea de zi este 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 formării unui număr cadastral nou în
suprafață de 5009 mp, aferent pentru „Strada PETRILENI din oraşul Ştei”, precum și
aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea
orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei
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Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: intreaba care este urgenta pentru care este nevoie aprobarea acestui gen de PH intr-o sedinta
extraordinara, aceeasi intrebare domnia sa o extine si asupra urmatoarelor 3 puncte de pe ordinea de zi.
dl. Viceprimar: spune ca, in sedinta ordinara de luna trecuta, au fost promovate 4 PH-uri similare cu
acesta si implicit cu urmatoarele 3 de pe ordinea de zi, deoarece in cel mai scurt timp se vor deschide
liniile de finantare care sunt incidente cu obiectivele Administratiei Publice Locale a orasului Stei in
aceste zone, respectiv se doreste amenajarea de piste de biciclete in oras, precum si de piatete pietonale.
Aceste doua proiecte avute in vedere de catre executivul Primariei, vin ca raspuns pentru punerea in
practica a planului de mobilitate urbana aprobat de Consiliului Local, precum si a Strategiei de
Dezvoltare locala a orasului Stei aprobata de Consiliul local. In continuare spune ca, aceste 4 PH-uri de
pe ordinea de zi, vin in completarea celor aprobate in sedinta anterioara, prin ele se urmareste sa se
intocmeasca un proiect care vizeaza amenajarea de piste pentru biciclete in orasul Stei interconectate,
sum forma unui inel care va cuprinde tot orasul. Se doreste finalizarea si depunerea cat mai urgenta a
proiectelor deoarece fondurile alocate sunt limitate si regula de finanatare este „primul venit primul
servict” bineinteles cu respectarea cerintelor de eligibilitate. Aprobarea acestor HCL-uri reprezinta
primul pas, documentatia pentru aceste proiecte este complexa si implica obtinerea de avize si acorduri
operatiune care se poate extine in timp pe intervalul a catorva saptamani. In final spune ca, in regiunea
de N-V sunt 37 de orase care pot intra in competitie cu noi, daca be miscam repede si depunem primii
proiectele, avem sansa sa prindem finantarea fara prea multe emotii.
dna. Afrusinei-Ban: 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 4: . Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafață de 28949 mp, aferent pentru „Strada POET ANDREI MUREŞANU din oraşul Ştei”,
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 proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: 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 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafață de 987 mp, aferent pentru „Strada TEIULUI din oraşul Ştei”, 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 proiectul de hotărâre.
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dna. Afrusinei-Ban: 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 aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafață de 4577 mp, aferent pentru „Strada TINERETULUI din oraşul Ştei”, 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 proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: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 hotărâre Privind aprobarea Planului de selecție pentru completarea
numărului de membri ai Consiliului de Administrație al SC SOLCETA SA Ștei, precum și
aprobarea Scrisorii de așteptări referitoare la stabilirea performanțelor așteptate de la organele
de administrare și de conducere ale SC SOLCETA SA Ștei
Comisiile 1, i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar comisia 2 a avizat nefavorabil
proiectul de hotărâre, cu 2 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” si cu dl. Staniste care nu a participat la vot
la acest PH din motive de incompatibilitate.
dl. Rengle: are o serie de obiectii si critici fata de Scrisoarea de intentie precum si fata de Criteriile
expuse in Planul de selectie, iar in baza acestor neajunsuri expuse de domnia sa, va vota impotriva
acestui PH.
dl. Miara: spune ca, nu a reusit sa parcurga toate materialele din lipsa de timp, darconsidera ca, cei care
vor dori sa participe la aceasta selectie, trebuie sa aiba vechime de cativa ani in functie, deoarece Solceta
are nevoie de oameni cu viziune si experienta pentru a o ajuta sa iasa din situatia dificila in care se afla.
Pe aceasta cale propune inserarea unei cerinta in criteriile de selectie privind experienta in munca a
candidatiilor.
dna. Secretar: spune ca, solicitarea dlui Miara se regaseste deja in conditiile de selectie, experinta ceruta
fiind de 5 ani in domeniul in care activeaza cel care doreste sa fie selectat.
dl. Miara: se arata multumit de raspunsul primit.
dna. Odesteanu: spune ca, ultimul cuvant in ceea ce priveste alegerea noilor membri in CA il va avea tot
Consiliul Loacal in calitate de actionar majoritar, care detine peste 98% din actiuni.
dna. Afrusinei-Ban: 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 9 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” (Rengle Aurelian), iar dl. Staniste nu participa la vot la acest
punct de pe ordinea de zi din motive de incompatibilitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local
al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi și a
materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C.
SOLCETA S.A. Ştei
Comisiile 1, i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar comisia 2 a avizat nefavorabil
proiectul de hotărâre, cu 2 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” si cu dl. Staniste care nu a participat la vot
la acest PH din motive de incompatibilitate.
dl. Rengle: apreciaza ca Raportul este gresit, incomplet si intocmit fara profesionalism, in acest sens,
domnia sa enumera o serie de aspecte, care in viziunea sa nu corespund cu realitatea. Subliniaza in mod
deosebit faptul ca, taxa de 80 lei/tona, care trebuie platita administratorului Deponiei de la Oradea,
trebuie sa se face venit la firma, si nu sa fie trecuta direct la cheltuieli. De asemenea, subliniaza faptul
ca, in continuare nu inregistreaza progrese in ceea ce priveste eficientizarea colaborarii dintre Socleta si
asociatiile de proprietari, cu privire mai ales la recuperarea sumelor restante. In final spune ca,
executivul ar trebui prin intermediul comisiei de indrumare si control a Asociatiilor de Proprietari din
cadrul Primariei sa se implice mai mult in ajutorarea Solcete in lupta pentru recuperarea debitelor, in
acest sens propune ca lunar, aceasta comisiei sa se intalneasca cu toate asociatiatiile de 2-3 ori, in acest
fel domnia sa crede ca problema recuperarii debitelor va cunoaste progrese vizibile. Pentru toate aceste
motive, domnia sa va vota impotriva acestui PH.
dna. Odesteanu: spune ca, prin lege, este statutat clar ca aceasta suma nu se face venit la firma, ci se
colecteaza intr-un cont distinct din care se vireaza direct Admnistratorului Deponiei Oradea. In ceea ce
priveste faptul ca, aceasta suma este trecuta la cheltuieli, spune ca, pana se colecteaza de la populatie
aceasta suma, plata catre Administratorul deponiei se face din bugetul propriu al Socleteai. In ceea ce
priveste recuperarea sumelor datorate de catre Asociatiile de Proprietari, spune ca, s-au inregistrat o
serie de progrese, insa majoritatea datoriilor se vor putea recupera doar prin esalonari. In ceea ce
priveste propunerea dlui Rengle de intrunire de 2-3 ori pe luna cu asociatiile de proprietari, spune ca,
acest lucru nu este fizic posibili, numarul de asociatii este foarte mare.
dl. Miara: intreaba care este nivelul de penalitati perceput pentru rauplatnici?
dna. Odesteanu: spune ca, nivelul de penalitati perceput este cel stabilit prin legea bugetului de stat.
dl. Miara: propune executivului sa initieze un PH prin care sa ajute Socleta sa ajunga la liman cu
datoriile pe care le are de recuperat, pentru ca numai asa i se poate eficientiza activitatea, iar in acest
sens recomanda sa se ia legatura cu alte firme de profil, care inregistreaza profit si sa implementeze
masurile care s-au dovedit eficiente in cazul lor.
dna. Afrusinei-Ban: 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 9 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” (Rengle Aurelian), iar dl. Staniste nu participa la vot la acest
punct de pe ordinea de zi din motive de incompatibilitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 9: Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de proiecte la
Prioritatea de investiție 11b1: Cooperarea între instituții
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Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: 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 10: Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de proiecte la
Prioritatea de investiție 11b2: Cooperarea între cetățeni
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: 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 11: Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de proiecte la
Prioritatea de investiție 11/b: „Îmbunătățirea și promovarea capacității instituționale de a furniza
servicii transfrontaliere mai bune”(Improving and promoting the institutional capacity to provide
better cross border services„) Acronym –IPCIFSTB
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Gagyi Palffy Iudita: spune ca, dintr-o eroare suma trecuta in PH si in raport este gresita, in acest
sens le comnunica noua valoare, 72.460 lei cu o contributie de 1450 lei.
dna. Afrusinei Ban: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
acceptata de catre reprezentantul executivului, 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 achiziționării serviciului de consultanță
pentru scrierea cererilor de finanțare pentru obiectivele propuse spre finanțare prin Programul
Interreg V-A România –Ungaria, proiectul: „Îmbunătățirea și promovarea capacității
instituționale de a furniza servicii transfrontaliere mai bune”(Improving and promoting the
institutional capacity to provide better cross border services„) Acronym –IPCIFSTB
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: 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 13: Informare privind Construcția rețelei de distribuție a gazului în orașul Ștei,
județul Bihor.
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dl. Viceprimar: spune ca, s-a primit raspuns de la Ministerul de resort si se asteapta raspuns si de
cabinetul Primului Ministru pentru a vedea care este urmatorul pas de urmat.
dl. Mortan: intreaba de ce interpelarea a fost facuta de catre societatile comerciale din Stei si nu de catre
executivul Primariei, domnia sa catalogand aceasta actiune ca o lipsa de interes din partea acesteia.
dl. Viceprimar: spune ca, nu poate fi vorba de o lipsa de interes si de implicare din partea Primariei din
moment ce, la solicitarea si in prezenta conducerii Primariei Stei societatile comerciale din oras s-au
intrunit si cu totii au cazut de comun acord ca ar trebui ca si mediul de afaceri din orasul Stei sa isi
manifeste interesul pentru finalizarea lucrarilor de introducere a gazului in oras, Primaria avand deja
numeroase adrese si deplasari la Bucuresti pe aceasta tema.
dl. Mortan: apreciaza ca se putea face mai mult de catre executiv, considerand ca inca se mai poate face
ceva in vederea finalizarii acestui obiectiv, in acest sens propune constituirea unei delegatii care sa
mearga la Bucuresti la firma Melfi si la Ministerul de resort si sa stea acolo o saptamana daca este
nevoie, pentru ca numai asa se poate obtine un rezultat viabil. Totodata domnia sa se arata dispus sa faca
parte din acesta delegatie.
dl. Miara: intreaba daca se cunosc problemele administrative cu care s-a confruntat aceasta firma,
probleme care au impiedicat-o sa duca la bun sfarsit lucrarea de introducere a gazului in orasul Stei,
pentru ca daca acestea s-ar cunoaste am putea lua legatura cu ei si daca nu este prea tarziu, sa se incerce
rezolvarea acestor probleme, pentru ca obiectivul mult asteptat, gaz natural in orasul Stei, sa devina o
certitudine.
dl. Viceprimar: se arata dispus sa puna la dispozitia dlui Moratn, toata corespondenta dintre Primariei si
firma Melfi, precum si cea cu Ministerul de resort, pe aceast cale solicitand sprijin din partea tuturor
parlamentarilor din zona, pentru ca numai asa, prin crearea unui front comun si prin colaborare, se poate
progresa in rezolvarea acestei situatii. De asemenea, mai solicita si consilierilor locali din opozitie sa
intervina pe langa parlamentarii locali din cadrul partidelor domniilor lor si sa le solicite spinjinul in
acesta problema.
dna. Boloca: propune sa se faca urgent lobby prin TV daca se doreste sa se traga un semnal de alarma
care sa fie auzit, in acest sens da exemplu actiunile din vara trecuta cu privire la lucrarile de reabilitare a
DN 79, pentru ca, in opinia domniei sale, daca se mai asteapata, este foarte posibil ca si peste 5 ani sa
purtam aceleasi discutii pe care le purtam acuma.
Punctul 14: Informare privind Raportul Curții de Conturi
dl. Miara: spune ca, pentru ca nu a reusit sa parcurga tot materialul, doreste sa fie informat cu privire la
masurile dispuse de catre Curtea de Conturi.
dl. Viceprimar: spune ca, Raportul Curtii de Conturi trebuia inaintat Consiliului local in termen de 10
zile de la primire, prin urmare s-a profitat de aceasta sedinta extraordinara pentru a aduce Consiliului
local la cunoastinta continutul acestuia, astfel o prima masura este cea privind necesitatea implementarii
controlului intern managarial.
dl. Miara: propune ca o persoana sau o comisie din cadrul Primariei sa urmareasca implementarea
prevederilor privind aceasta masura.
dl. Viceprimar: o alta masura dispusa a fost aceea de reactualizare a a unor autorizatii, aceasta masura a
fost dispusa deoarece titularii nu au fost in tara de la inceputul anului, acestia muncind in Anglia si doar
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acum, pe perioada de vara vin in tara in concediu. De asemenea au mai fost inregistrate o serie de
probleme pe partea de contabilitate si comisie de inventariere, probleme care sunt deja in curs de
rezolvare. In final, spune ca, au fost identificate 2 sume de bani care trebuiau recuperare de la Drumuri
orasenesti 1.007 lei si de la Vutan Instalatii 11.000 lei, aceste sume fiind deja recuperate. La acest
moment domnia sa nu isi mai aminteste alte masuri impuse de catre cei de la Curtea de Conturi in urma
controlului, dar este dispus ca dupa finalizarea acestei sedinte sa puna la dispozitia d-lui Miara o copie a
Raportului pentru ca domnia sa sa verifice persoanal toate datele.
Punctul 15: Informare Adresa cu 9820/II/03.08.2017 de la Administrația Bazinală de Apă
Crișuri Oradea, înregistrată la sediul Primăriei orașului Ștei sub nr. 3115/08.08.2017
Aceasta a fost prezentata de catre Viceprimarul orasului Stei consilierilor locali.
dl. Viceprimar: spune ca, dl. consilier local Borza Horea, este la un pas de a pierde mandatul de consilier
local prin incetarea acestuia de drept, domnia sa a inregistrat deja 3 absente consecutive de la sedintele
ordinare ale Consiliului local Stei.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:05, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces verbal, care este format din 6 ( ase) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 160/17.08.2017 - Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei pentru luna august 2017 în persoana dnei Afrusinei-Ban Adela-Maria;
H.C.L. nr. 161/17.08.2017 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 17 august 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă
a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 162 /17.08.2017 - Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafa ă
de 5009 mp, aferent pentru „Strada PETRILENI din oraşul Ştei”, 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. 163/17.08.2017 - Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafa ă
de 28949 mp, aferent pentru „Strada POET ANDREI MUREŞANU din oraşul Ştei”, 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. 164/17.08.2017 - Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafa ă de 987 mp, aferent pentru „Strada TEIULUI din oraşul Ştei”, 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. 165/17.08.2017 - Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafa ă de 4577 mp, aferent pentru „Strada TINERETULUI din oraşul Ştei”, 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. 166/17.08.2017 - Privind aprobarea Planului de selec ie pentru completarea
numărului de membri ai Consiliului de Administra ie al SC SOLCETA SA tei, precum i aprobarea
Scrisorii de a teptări referitoare la stabilirea performan elor a teptate de la organele de administrare
i de conducere ale SC SOLCETA SA tei
H.C.L. nr. 167/17.08.2017 - Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al
oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi i a materialelor de
pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei
H.C.L. nr. 168/17.08.2017 - Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte la
Prioritatea de investi ie 11b1: Cooperarea între institu ii
H.C.L. nr. 169/17.08.2017 - Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte la
Prioritatea de investi ie 11b2: Cooperarea între cetă eni
H.C.L. nr. 170/17.08.2017 - Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte la
Prioritatea de investi ie 11/b: „Îmbunătă irea i promovarea capacită ii institu ionale de a furniza
servicii transfrontaliere mai bune”(Improving and promoting the institutional capacity to provide better
cross border services„) Acronym –IPCIFSTB
H.C.L. nr. 171/17.08.2017 - Privind aprobarea achizi ionării serviciului de consultan ă
pentru scrierea cererilor de finan are pentru obiectivele propuse spre finan are prin Programul Interreg
V-A România –Ungaria, proiectul: „Îmbunătă irea i promovarea capacită ii institu ionale de a
furniza servicii transfrontaliere mai bune”(Improving and promoting the institutional capacity to provide
better cross border services„) Acronym –IPCIFSTB
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Afrusinei-Ban Adela-Maria

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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