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Proces verbal
Încheiat azi 02.05.2017 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 mai. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 130 din data de 02 mai 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilierii locali din totalul de 15. Absentează dl. Borza Horea, dna.
Coroiu Manuela, dl. Jude Jan Alexandru 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:
- Tocu Sorin, topograf, din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei ora ului tei.
Pentru redactarea procesului verbal al edin ei participă la şedinţă insp. Ora Alexandra, iar
pentru înregistrarea acestuia pe CD, participă la edin ă dl. Sere Alin.
Şedinţa este televizată de către postul Naţional TV Beiuş.
Şedinţa a început la ora 10:00.
Punctul 1: Alegerea președintelui se 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
lună mai 2017, în persoana dlui Miara Horia Mugurel.
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.
Într-un cadru solemn, președintele de ședință rostește rugăciunea ”Tatăl Nostru”.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
dl. Miara: 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 suprafaţă de 3503
mp, aferent „Drumului de acces la Lacul Natural, tei”, precum i aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea „Asocia iei Urbariale teiu”, în proprietatea ora ului tei i domeniul
public al ora ului tei.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 19849
mp, aferent „Sta iei de tratare a apei tei”, precum i aprobarea trecerii numărului cadastral nou din
proprietatea „Asocia iei Urbariale teiu”, în proprietatea ora ului tei i domeniul public al
ora ului tei
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 260
mp, aferent „Zona verde de pe str. George Enescu tei”, precum i aprobarea trecerii numărului
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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 suprafaţă de 584
mp, aferent „Zona verde de pe str. Poet Andrei Mure anu tei”, 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 că obiectivul de investiţii „Alimentare cu energie
electrică platformă de stocare temporară deşeuri Ştei” din cadrul Proiectului „Sistem de management al
deşeurilor solide din judeţul Bihor” să fie declarat că fiind de utilitate publică.
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
suprafaţă de 3503 mp, aferent „Drumului de acces la Lacul Natural, Ștei”, precum și aprobarea
trecerii numărului cadastral nou din proprietatea „Asociației Urbariale Șteiu”, în proprietatea
orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 i 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Miara: 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 votat cu 7 voturi ”pentru”
i 4 voturi ”ab ineri” (dl. Rengle, dl. Miara, dl. Mortan şi dna. Matei).
dl. Harn: spune că, după şedinţa trecută a depus la Parchet o sesizare privind sperjurul, şi în mod normal
ar fi trebuit să se abţină de la vot la acest PH, dar fiind vorba de un proiect care vizează direct
dezvoltarea oraşului şi bunăstarea cetăţenilor a votat „pentru”.
Acest proiect de hotărâre NU a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 19849 mp, aferent „Stației de tratare a apei Ștei”, precum și aprobarea trecerii
numărului cadastral nou din proprietatea „Asociației Urbariale Șteiu”, în proprietatea orașului
Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 i 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Primar: legat de faptul că nu a fost aprobat punctul precedent, se arată foarte nemulţumit de faptul că,
unii consilieri locali nu au votat favorabil PH-ul anterior, cu toate că au avut timp să aprofundeze
materialele aşa cum au cerut săptămâna trecută. Consilierii care au votat împotrivă la punctul precedent
au dat practic un vot negativ dezvoltării oraşului Ştei, cu toate că au aprobat Strategia de dezvoltare a
oraşului Ştei pentru următorii ani.
În continuare, explică mecanismul privind obţinerea de fonduri europene, precum şi faptul că
doar prin intermediul acestor fonduri o comunitate se poate dezvolta într-un ritm competitiv cu cerinţele
şi standardele europene. De asemenea, mai spune că, este frapat de faptul că, unii consilieri locali ai
oraşului Ştei, care fac parte din partidul de guvernământ, au votat împotriva accesării de fonduri
europene, cu toate că politica actualului Guvern este aceea de a accesa cât mai multe fonduri europene în
vederea dezvoltării fiecărei comunităţi în parte..
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Mai adaugă faptul că, aceste fonduri europene nu vor sta la nesfârşit la dispoziţia noastră, dacă se
pierde această oportunitate, nu ne rămâne decât să mai aşteptăm ani buni până când se vor mai deschide
alte linii de finanţare. Practic suntem în competiţie cu alte localităţi care vor să acceseze fonduri
europene, dar şi cu timpul, care este foarte scurt, proiectele trebuie depuse până la finalul lunii mai 2017,
cu toate acestea, noi avem conflicte proprii, interne, care ne împiedică să ne începem de documentaţia
necesară depunerii pentru accesarea de proiecte, prin urmare, noi nu apucăm nici măcar să intrăm în
concurenţă cu alte localităţi sau cu timpul, deoarece datorită unor consilieri locali, nu se aprobă
începerea demersurilor în vederea pregătirii şi depunerii documentaţiei necesare accesării de fonduri
europene.
NOTĂ: La lucrările şedinţe se alături şi dl. consilier local Jude Alexandru Jan, astfel
numărul de consilieri locali prezenţi la şedinţa s-a ridicat de la 11 la 12.
În continuarea alocuţiunii sale, dl. Primar mai adaugă faptul că, nu cu mult timp în urmă, dl.
consilier local Rengle Aurelian întrebă de ce Administraţia Publică Locală a oraşului Ştei nu a accesat în
vechea legislatură proiecte cu fonduri europene, răspunsul a fost că, nu au fost deschise liniile de
finanţare, acuma, când s-au deschis liniile de finanţare, şi dorim să depunem proiecte, dl. Rengle votează
împotriva demersurilor Administraţiei Publice Locale de a accesa aceste fonduri, prin urmare, nu este de
acord nici măcar cu încercarea executivului de a întocmi documentaţia pentru a depune proiecte. În
aceeaşi ordine de idei, se arată dezamăgit de atitudinea d-nei Matei Cristina, consilier local, care în
campania electorală efectiv plângea într-un clip care a circulat pe reţelele de socializare, spunând că: „în
oraşul Ştei nu se fac investiţii”, acum când vrem să depunem proiecte în vederea dezvoltării oraşului
Ştei, domnia sa votează împotriva acestui demers. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi la domnii consilieri
locali Du e Ioan şi Mortan Ioan, care au cerut de la începutul mandatului, în mod expres că executivul
să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea oraşului şi a zonei, dar în momentul când sunt puşi în
faţa unui proiect care face exact ce au cerut domniile lor, votează împotrivă. Legat de dl. Borza Horea,
nu are ce comenta, deoarece domnia sa nu binevoieşte nici măcar să participe la şedinţele Consiliului
local. În ceea ce îl priveşte pe dl. Miara Horia, care a fost viceprimar al oraşului Ştei şi are experienţă
bogată în administraţia publică locală şi în politică, am fost consternat atunci când acesta mi-a cerut ca
în schimbul votului favorabil pentru aceste PH-uri să fie schimbaţi directori ai unor instituţii publice din
oraş, precum şi membri ai consiliilor de administraţie, fără concurs, urmând ca aceste posturi să fie
ocupate direct de către membri ai Partidului Social Democrat, cu toate că în acest moment aproape toţi
managerii instituţiilor publice din oraş fac deja parte din P.S.D., iar dacă şi-au dovedit eficientă au rămas
pe aceste posturi şi au fost susţinuţi în activităţile pe care le-au desfăşurat de către Administraţia Publică
Locală. În concluzie, domniei sale nu i se pare normal ca un vot „favorabil” pentru proiecte necesare
dezvoltării oraşului să fie condiţionat de o serie de criterii politice.
În final, spune că, susţine din tot sufletul dezvoltarea oraşului şi folosind toate resursele de care
este capabil, a promovat proiecte benefice pentru locuitorii oraşului Ştei, şi niciodată nu a dat curs
şantajelor politice, şi nici nu a cedat în faţa lor. De asemenea mai doreşte să le reamintească consilierilor
locali faptul că, au depus un jurământ la început de mandat, prin care se obligau să ia cele mai bune
decizii pentru cetăţenii oraşului. În acest sens, solicită o pauză în care îi roagă pe consilieri să reflecteze
la cele menţionate anterior şi să voteze PH-rile înaintate în spiritul jurământului pe care l-au depus şi nu
în spiritul unor interese politice.
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dl. Rengle: spune că fondurile europene sunt foarte importante, dar doreşte să aducă la cunoştinţa
tuturor faptul că, în perioada 2012-2016 oraşul Ştei este singurul oraş din judeţul Bihor care nu a
absorbit fonduri europene.
dl. Harn: spune că nu s-au absorbit bani europeni deoarece nu s-au putut depune proiecte, aşa cum dl.
Primar a explicat anterior, nefiind deschise liniile de finanţare şi trebuind să plătească datoriile lăsate de
fostul executiv.
dl. Rengle: legat de PH-ul de la punctul anterior care tocmai ce a căzut, domnia sa consideră că
amenajarea drumului spre Lacul Orăşenesc nu va ajuta la dezvoltarea oraşului Ştei.
dl. Primar: răspunzând d-lui Rengle, spune că, absorbţia de fonduri europene este un lucru, iar
depunerea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri europene este un cu totul alt lucru. Absorbţia se
face abia după depunerea proiectului, din moment ce nu sunteţi de acord cu depunerea, cum puteţi să
aveţi pretenţii să aveţi absorbţie de fonduri europene.
În continuare, doreşte să clarifice un lucru asupra căruia s-au vehiculat foarte multe variante,
respectiv Proiectul depus pentru Ştrandul Orăşenesc, acesta NU a fost depus de executivul condus de
către dl. Lucaciu Ioan, deoarece situaţia juridică a terenului a fost clarificată abia în 05.11.2012, abia
după această dată se putea vorbi de depunerea unui proiect.
Încă odată solicită o pauză în care aleşii locali ai oraşului Ştei să reflecteze la cele care s-au spus
în această şedinţă, deoarece proiectele propuse nu sunt ale lui Balaj Iulian, ale PNL-ului sau ale PSDului, ci sunt ale cetăţenilor oraşului Ştei. Dacă ratăm această oportunitate, va trebui să aşteptăm 6-7 ani
până ce se vor redeschide liniile de finanţare.
dl. Miara: solicită consilierilor locali să respecte solemnitatea şedinţei şi punctele de vedere ale
colegilor, în caz contrar va întrerupe şedinţa sau va da avertismente, în acest sens acordă o pauză în care
se se liniştească spiritele.
Se reia şedinţa.
dl. Mortan: spune că, toţi consilierii din opoziţie şi-au însuşit toate criticile aduse de către dl. Primar,
adăugând totodată faptul că, în momentul când este nevoie de votul majorităţii consilierilor în funcţie,
opiniile membrilor opoziţiei nu sunt luate în considerare, abia atunci când este nevoie de votul favorabil
a 2/3 din consilieri, opiniile opoziţiei sunt ascultate.
De asemenea mai adaugă faptul că, nu vor vota niciodată la comanda d-lui Primar, iar trimiterile
făcute către jurământul depus să fie făcute tot timpul, nu doar când au nevoie de voturi pentru a realiza
cele 2/3 voturi favorabile. Atâta timp cât nu se va realiza colaborare între majoritate şi minoritate şi
opiniile membrilor opoziţiei nu vor fi ascultate, nu pot solicita vot favorabil. Mai adaugă şi faptul că, în
unele situaţii, s-a votat într-un fel în consiliul local şi în birourile din primărie s-au adus modificări la
forma votată în cadrul consiliului local, lucru care este inacceptabil.
Legat de PH-urile de la punctul 3 şi 4 de pe ordinea de zi a acestei şedinţe, spune că, în opinia
domniei sale, momentan s-a ivit doar o probabilitate, abia atunci când aceasta se va concretiza într-o
posibilitate va avea sprijinul opoziţiei din Consiliul local Ştei pentru formarea acestor numere cadastrale.
În final, spune că, NU executivul din perioada 2012-2016 a achitat datoriile executivului din
perioada 2008-2012, aceste datorii fiind achitate din bani de la Guvernul României.
dl. Primar: spune că, depunerea proiectelor se va face până la finalul acestei luni, dacă acum nu se
votează favorabil, nu vom mai avea timpul fizic necesar pentru a pregăti documentaţiile necesare în
vederea depunerii lor la timp, drept urmare vom pierde această oportunitate.
4/7

ROMÂNIA
JUDE UL BIHOR
ADMINISTRA IA PUBLICĂ LOCALĂA ORA ULUI TEI
Str. Andrei Mureșanu nr. 4 B, telefon 0259/332337 – fax 0259/332348
te.l mobil 0753/040797, www.primariastei.ro, e-mail: primaria.stei@cjbihor.ro

Legat de datoriile executivului condus de către dl. Lucaciu (2008-2012), legate de Proiectul
privind Parcul de pe str. Unirii, acestea s-au ridicat la o valoare de aproximativ 40 miliarde lei vechi,
sume care încă se achită din bugetul local, prin intermediul creditului luat, credit aprobat de către
Consiliul local prin Hotărâre. Aceste datorii de aproximativ 40 de miliarde lei vechi, s-au datorat
faptului că nu au fost respectate cerinţele din proiect, precum şi datorită faptului că acesta nu a avut
autorizaţie de la ISU.
dl. Mortan: spune că, toate autorizaţiile necesare proiectului au fost obţinute, în caz contrar proiectul nu
ar fi putut fi depus.
dl. Harn: problema care a fost în acest proiect a fost aceea că, după ce a fost aprobat proiectul de către
Minister, executivul condus de dl. Lucaciu a adus modificări la proiect, modificări care NU au fost
însoţite de autorizaţiile necesare.
Într-o altă ordine de idei, se arată profund nemulţumit de atitudinea unor consilieri locali care
prin şantajarea Primarului oraşului Ştei au încercat să obţină diferite avantaje pentru ei şi pentru colegii
de partid ai domniilor lor, în schimbul acordării de voturi favorabile pentru proiect care vizează
dezvoltarea oraşului Ştei. Mai spune că acest gen de comportament este o dovadă de incompetenţă şi de
rea voinţă îndreptată direct împotriva locuitorilor oraşului Ştei.
dl. Miara: retrage cuvântul d-lui Harn, datorită faptului că a folosit expresii jignitoare la adresa colegilor,
atrăgându-i atenţia că la următoarea abatere îl va scoate din sala de şedinţe.
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 votat cu 8 voturi
”pentru” i 4 ”ab ineri” (dl. Rengle, dl. Miara, dl. Mortan şi dna. Matei).
Acest proiect de hotărâre NU a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 260 mp, aferent „Zona verde de pe str. George Enescu Ștei”, precum și aprobarea
trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea orașului Ștei și
domeniul public al orașului Ștei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 i 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Miara: 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
suprafaţă de 584 mp, aferent „Zona verde de pe str. Poet Andrei Mureșanu Ștei”, precum și
aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea
orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 i 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Miara: 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.
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Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea că obiectivul de investiţii „Alimentare cu
energie electrică platforma de stocare temporară deşeuri Ştei” din cadrul Proiectului „Sistem de
management al deşeurilor solide din județul Bihor” să fie declarat că fiind de utilitate publică.
dl. Miara: spune că, acest PH nu a fost discutat în comisii, fiind nou, de aceea a fost promovat în şedinţa
extraordinară de maximă urgenţă, iar dna. Secretar a susţinut că poate fi aprobat şi fără şedinţe pe
comisii.
dl. Rengle: întreabă dacă nu ar trebui prinse în acest proiect şi alimentarea cu apă şi canalizarea acestei
zone.
dl. Primar: spune că, din discuţiile purtate cu dl. Paul Fătu an de la Consiliul Judeţean Bihor, a înţeles
că acest PH trebuie aprobat în regim de urgenţă, forma PH-ului prezentată azi consilierilor locali este
forma cerută expres de către Consiliul Judeţean Bihor.
În continuare, le reaminteşte consilierilor locali din opoziţie faptul că, nu cu mult timp în urmă, au
mai fost discuţii legate de amplasarea unui stâlp pentru iluminat în incinta Gropii de gunoi, la solicitarea
CJ Bihor, demers care a trebuit trecut prin Consiliul local de 2 ori, deoarece membri
PSD+UNPR+ALDE+consilier independent din Consiliul local Ştei au votat împotriva unui PH iniţiat la
solicitarea CJ Bihor condus tocmai de aceste formaţiuni. Pe de altă parte, cu toate că era un PH iniţiat la
solicitarea CJ Bihor care nu este condus de PNL, consilierii locali PNL ai oraşului Ştei au votat
„pentru” acest PH, nu au sabotat munca Consiliului Judeţean Bihor, neţinând cont de criterii politice,
dar ţinând cont de necesitatea de dezvoltare a oraşului Ştei precum şi de interesele cetăţenilor oraşului
Ştei, precum şi ai judeţului.
dl. Rengle: a votat împotriva PH-ului deoarece ştia din campania electorală de anul trecut, potrivit
spuselor celor de la PNL că groapa de gunoi este închisă, prin urmare nu mai erau necesare alte lucrări
suplimentare. Abia după ce ne-am edificat am votat în consecinţă.
În final, reaminteşte faptul că, nu cu mult timp în urmă, Consiliul local Ştei, la propunerea
executivului, şi cu susţinerea consilierilor PNL, au votat majorarea tarifelor pentru salubrizare.
dl. Mortan: întreabă despre ce Staţia de Depozitare Temporară a Deşeurilor este vorba cea de la Beiuş
sau cea de la Ştei.
dl. Miara: îl pofteşte afară din sala de şedinţă pe dl. Harn pentru repetate întreruperi ale colegilor,
precum şi pentru conturbarea bunului mers al şedinţei. Datorită faptului că dl. Harn nu se conformează,
domnia sa doreşte să întrerupă şedinţa.
dl. Viceprimar: apreciază că intervenţia d-lui Miara este tendenţioasă, deoarece prin excluderea dlui
Harn de la lucrările acestei şedinţe, scad vertiginos şansele de a se aproba acest PH, consilierii PNL
prezenţi la lucrările acestei şedinţe ar fi doar 7, iar PH-ul necesită minim 8 voturi „pentru”. Cum din
experienţă nu ne putem baza pe voturile consilierilor de la PSD+UNPR+ALDE+consilier independent,
pentru a se promova un PH întocmit la iniţiativa Consiliului Judeţean Bihor, proiect necesar pentru
dezvoltarea întregului judeţ, proune dlui Miara ca în calitate de Preşedinte de şedinţă să supună la vot
Proiectul şi după aceea poate să închidă lucrările şedinţei.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat
cu unanimitate de voturi, după care declară şedinţa închisă.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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ROMÂNIA
JUDE UL BIHOR
ADMINISTRA IA PUBLICĂ LOCALĂA ORA ULUI TEI
Str. Andrei Mureșanu nr. 4 B, telefon 0259/332337 – fax 0259/332348
te.l mobil 0753/040797, www.primariastei.ro, e-mail: primaria.stei@cjbihor.ro

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 11:10, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces verbal, care este format din 7 (şapte) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 87/02.05.2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ştei pentru luna mai 2017 în persoana dlui Miara Horia Mugurel.
H.C.L. nr. 88/02.05.2017 Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă
urgen ă a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 02 mai 2017, ora 10.00, care a avut loc în sala
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 89/02.05.2017 - Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral
nou în suprafaţă de 260 mp, aferent „Zona verde de pe str. George Enescu 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. 90/02.05.2017 - Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de
584 mp, aferent „Zona verde de pe str. Poet Andrei Mure anu 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. 91/02.05.2017 - Privind aprobarea că obiectivul de investiţii „Alimentare cu energie
electrică platforma de stocare temporară deşeuri Ştei” din cadrul Proiectului „Sistem de management al
deşeurilor solide din jude ul Bihor” să fie declarat că fiind de utilitate publică
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miara Horia Mugurel

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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