Proces verbal
Încheiat azi 30.03.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna martie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 89 din data de 24 martie
2017.
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul juridic al
Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absenteaza de la sedinta dl. Borza Horea si
dl. Micle George – demisionar.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar –ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichița Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului orasului Stei urmatorii:
- dl. Muț Dan – inspector U.A.T.;
- dna. Schmadl Ioana – inspector R.U.;
- dna. Lolea Elena – Sef Serv.-Fin. Contabil;
- dna. Cioica Nadia - inginer topograf.
De asemenea, mai participa la sedinta, in calitate de invitati:
- dl. Aron Radu – Manager Spitalul Orasenesc Stei;
- dna. Odesteanu Monica – Manager S.C. Socleta S.A. Stei;
- dl. Turi Tiberiu – Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Socleta S.A. Stei.
Şedinţa este televizată de către postul Naţional TV Beiuş.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Dna. Secretar a orasului Stei, deschide lucariele sedintei, spunand ca, potrivit H.C.L.
nr. 30/09.03.2017, presedinte de sedinta pentru luna martie anul curent, este dl. Mortan Ioan,
caruia ii da cuvantul pentru a conduce lucrarile sedintei ordinarea a consiliului local din
30.03.2017
Potrivit Regulamentului de Organizare ți Funcționare a Consiliului Local al
orațului țtei, prețedintele de țedință rostețte într-un cadru solemn, rugăciunea Tatăl
Nostru.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
Dupa prezentarea ordini de zi, prețedintele de țedință, constată că, executivul
renunta la pct. 7 de pe ordinea de zi, repectiv, Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii
de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui singur reprezentant reprezentant care să
facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Unirea”, țtei, solicitand
totodata suplimentarea ordinii de zi, prin introducerea a doua puncte noi, respectiv, pct. 17
Proiect de hotărâre Privind aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2017 si pct.20
Informare privind situația construcției rețelei de distribuție a gazelor naturale în orașul Ștei,
Bihor, astfel noua ordine de zi va avea urmatorul continut:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea proceselor verbale ale țedințelor Consiliului Local al

orațului țtei din data de 14.02.2017, 23.02.2017 ți 28.02.2017.
3. Proiect de hotărâre Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local al d-lui Micle George Raul, consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei, ca urmare
a demisiei acestuia şi declararea ca vacant a locului de consilier local al Micle George Raul
4. Proiect de hotărâre Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul
Local al oraşului Ştei al d-nei AFRUSINEI –BAN ADELA MARIA, membru supleant pe
lista de candidaţi a Partidului Național Liberal la alegerile locale din iunie 2016
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea acceptării transferului dreptului de proprietate
din partea Spitalului Orățenesc țtei, a construcțiilor aflate în proprietatea sa, înscrise în
CF 50430 țtei, nr. cadastral 50430(construcțiile C1 ți C2) ți cele din CF 50432 țtei, nr.
cadastral 50432(construcțiile C1, C2, C3 ți C4), în favoarea orațului țtei –domeniul
privat ți ulterior - domeniul public al orațului țtei, conform HG nr. 970/2002, anexa nr. 8
– Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ștei, poziția 58, poziția
59, poziția 60 ți poziția 64 ți conform HCL 72/28.04.2011 Privind însuşirea Inventarului
actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ştei
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea unui schimb de apartamente ANL, între d-na
PRICOP MARIA, titulara contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de
locuinţe ANL de pe str. Andrei Murețanu, nr. 2, scara A, bloc Z3, apart. 23, Ştei, jud. Bihor
ți d-na PURLEA MIHAELA-SILVIA, titulara contractului de închiriere pentru apartamentul
din blocul de locuinţe ANL de pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3, scara A, ap. 7, Ştei, jud.
Bihor.
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea anulării Codului Unic de Înregistrare al Casei
de Cultură, „Miron Pompiliu”, țtei, județul Bihor
8. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de inspector de
specialitate la Piața Agroalimentară țtei, de la grad profesional II, la grad profesional I,
pentru dl. LUCACIU DOREL
9. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor
întreținere, reparații curente, curier(Compartimentul Administrativ) din cadrul Primăriei
orațului țtei, de la grad profesional III, la grad profesional II, pentru dl. IOVAN EMIL –
TITEL
10. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat,
compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta profesională III,
la treapta profesională II, pentru dl. COTOR FLORIN.
11. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat,
compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta profesională III,
la treapta profesională II, pentru dl. COTOR MIREL TEODOR
12. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat,
compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta profesională III,
la treapta profesională II, pentru d-na DRONCA DOINA.
13. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat,
compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta profesională III,
la treapta profesională II, pentru d-na POPA ANA.

14. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat,
compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta profesională III,
la treapta profesională II, pentru d-na ROțU DORINA NELIA
15. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat,
compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta profesională III,
la treapta profesională II, pentru dl. SERAC ION
16. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor calificat,
compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta profesională III,
la treapta profesională II, pentru d-na TINCA FLORINA VIOLETA.
17. Proiect de hotărâre Privind aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2017
18. Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de
colectare, transport ți depunere la ECO Bihor a deşeurilor menajere provenite de la populaţie
şi agenţi economici din oraşul Ştei.
19. Informare privind situația socială a persoanelor cu handicap grav de pe raza
orațului țtei.
20. Informare privind situația construcției rețelei de distribuție a gazelor naturale
în orațul țtei, Bihor.
21. Diverse.
dl. Harn: explica care sunt motivele care au stat la baza scoateri de pe ordinea de zi a pct. 7.
dl. Miara: il felicita pe dl. Harn pentru interventie, si recomanda executivului ca pe viitor sa
il consulte pe dl. Harn in momentul cand se intocmesc Proiecte de Hotarari.
Constatând că nu sunt obiectii legate de acease propuneri, presedintele de sedinta,
supune la vot noua ordine de zi, aceasta fiind votată favorabil în unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali cu unanimitate de voturi.
Punctul 2: Privind aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului
Local al orașului Ștei din data de 14.02.2017, 23.02.2017 și 28.02.2017.
Nefiind obiecții legate de procesele verbale menționat mai sus, prețedintele de
țedință supune la vot aprobarea acestora, votul consemnat fiind în unanimitate favorabil.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
Punctul 3: Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local
al d-lui Micle George Raul, consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei, ca urmare
a demisiei acestuia şi declararea ca vacant a locului de consilier local al Micle George
Raul
Comisiile de specialitate ale Consiliului local al orațului țtei au avizat favorabil
Proiectul de Hotărâre.
Constatand ca nu sunt inregistrate luari de cuvant la acest punct, Presedintele de
sedinta il supune la vot, rezultatul consemnat fiind, de unanimitate de voturi „pentru”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.

Punctul 4: Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al
oraşului Ştei al d-nei AFRUSINEI –BAN ADELA MARIA, membru supleant pe lista de
candidaţi a Partidului Național Liberal la alegerile locale din iunie 2016
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil acest proiectul de hotărâre.
dl. Miara: felicita noua colega.
dna. Afrusinei: multumeste tuturor pentru primire si spera sa colaboreze bine cu toti,
dupa care, intr-un cadru solemn, domnia sa depune urmatorul juramant: "Jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea
mea pentru binele locuitorilor oraşului Ştei ... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
In calitate de Presedinte de sedinta, dl Mortan, propune validarea mandatului de
consilier local al dnei Afrusinei-Ban Adela Maria, se trece la vot, rezultatul votului fiind
favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Din acest moment, se modifica cvorumul de sedinta, numarul de consilieri
prezenti fiind de 14 din totalul de 15 in functie, absenteaza dl. Borza Horea.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea acceptării transferului
dreptului de proprietate din partea Spitalului Orășenesc Ștei, a construcțiilor aflate în
proprietatea sa, înscrise în CF 50430 Ștei, nr. cadastral 50430(construcțiile C1 și C2) și
cele din CF 50432 Ștei, nr. cadastral 50432(construcțiile C1, C2, C3 și C4), în favoarea
orașului Ștei –domeniul privat și ulterior - domeniul public al orașului Ștei, conform
HG nr. 970/2002, anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
orașului Ștei, poziția 58, poziția 59, poziția 60 și poziția 64 și conform HCL 72/28.04.2011
Privind însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al
oraşului Ştei
Comisia nr. 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, in timp ce Comisiile 2 ți 3 au
avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Harn: solicita sa fie prezentat modul in care s-a produs aceasta eroare.
dl. Aron: prezinta pe scurt modul in care s-a modificat situatia juridical a cladirilor din cadrul
Spitalului Orasenesc Stei.
dna. Secretar: in vederea clarificarii celor mentionate de dl. Aron, domnia sa spune ca,
printr-o adeverinta , s-a facut notarea in CF a cladirilor Spitalului, adeverinta care momentan
nu se mai gaseste. Astfel, in baza acestei adeverinte, cladirile au fost trecute pe Spital, desi
acestea ar trebui sa fie trecute pe Administratia Publica Locala a orasului Stei potrivit legii.
dl. Harn: solicita copii de pe dosarul complet de la CF, precum si sanctionarea celor
responsabili de savarsirea aceastei ilegalitati.
dna. Secretar: spune ca, acest PH a fost intocmit din dorinta de a reduce cheltuielile privind
demersurile de intrare in legalitate a cladirilor Spitalului Orasului Stei. Astfel, prin adoptarea
acestui PH, s-ar reduce cheltuielile de la 30.000 lei la doar 3.000 lei, trecerea cladirilor de pe
Spital pe Consiliul local prin donatie necesitand cheltuieli de aproximativ 30.000 lei, iar
transferul aceastor imobile de pe Spital pee Consiliul local ar genera costuri doar de
aproximativ 3.000 lei.

In final adauga faptul, ca toate partile doresc clarificarea situatiei pe cale amiabila si
intr-un timp cat mai restrains, pentru a se putea incepe demersuri in vederea de obtineri de
finantari in vederea modernizarii, reabilitari si extinderii activitatilor desfasurate in aceste
cladiri.
dl. Harn: avand in vedere cele aflate de la dna. Secretar, solicita ca cel vinovat de aceasta
stare de fapt, sa plateasca, respective, solicita introducerea unei actiuni civile pentru
recuperarea sumelor, pe langa cea penala.
dl. Miara: spune ca, in urma discutiilor purtate la acest punct, a aflat date noi, care nu au fost
prezentate in Raportul de specialitate sau in Expunerea de motive aferenta acestui PH.
In contunuare, domnia sa spune ca, in luna aprilie a anului 2011 a facut parte din
comisia de inventariere a domeniului public al orasului Stei, aceste cladiri fiind prinse in
domeniul public al orasului si considera ca cei care au modificat aceasta stare de fapt au facuto cu rea credinta, din eroare sau din alte motive, pe care domnia sa le doreste elucidate. Prin
urmare, nu intelege necesitatea acestui PH din moment ce aceste imobile figureaza ca facand
parte din domeniul public al orasului Stei.
dna. Secretar: spune ca, acest PH este esential in vederea intocmiri documentatiei in vederea
intabularii acestor imobile pe orasul Stei, aceste cladiri fiind trecute in domeniul public, dar
sunt inatabulate pe Spital.
dl. Harn: spune ca, acest PH are menirea de a clarifica situatia, cladirea are o dubla
inventarieire, deci acest PH este esential in vederea intrarii in normalitate, si de corelare a
ceea ce este inscris in CF cu ceea ce este trecut in domeniul public al orasului Stei.
dl. Rengle: intreaba de ce nu s-a constatat aceasta neregula in anul 2013 cand s-a redeschis
Spitalul? De asemenea, intreaba, in proprietatea si in administrarea cui se afla fosta Banca
Agricola?
dl. Miara: intreaba daca avem o copie de pe CF-ul care cuprinde aceste cladiri?
dl. Aron: spune ca, fosta Banca Agricola, este in domeniul public al orasului Stei si in
administrarea Spitalului Orasenesc Stei.
dl. Primar: spune ca, potrivit inscrisurilor inregistrate in CF, cladirile Spitalului sunt trecute
pe Spital, inca din anul 2011. Domnia sa a costatat aceasta neregula recent, cand a cerut dlui
Aron un extras CF in vederea depunerii de proiecte pentru reabilitarea si modernizarea
acestor imobile. Dubla inventariere este o problema mult prea des intalnita in orasul Stei, iar
acuma se doreste clarificarea acestei probleme, pentru a se putea accesa in buna regula
proiecte benefice cetatenilor orasului Stei. Avand in vedere cele mentionate, domnia sa
propune aprobarea acestui PH care nu va insemna altceva decat intrarea in legaliatet a
aceastor imobile.
dl. Mortan: spune ca, niciun consilier nu a incercat sa faca ilegalitati, drept exemplu notarea
in CF nu s-a facut in baza unei HCL ci in baza unei Adeverinte, Consiliul local neemitind
adeverinte.
dl. Miara: in calitate de presedinte a grupului de consilieri PSD+UNPR+ALDE+consilier
independent, propune o pauza de 5 minute pentru consultari.
dl. Mortan: acorda o pauza de consultari de 5 minute.
Dupa reluarea sedintei, dl. Mortan, spune ca, avand in vedere faptul ca, in cadrul
sedintelor pe comisii nu au avut toate informatiile legate de acest PH, grupul de consilieri
locali PSD+UNPR+ALDE+consilier independent, propune executivului sa faca o adresa
oficial catre BCPI Beius in vederea obtinerii de clarificari, urmand ca apronarea acestui PH sa
fie amanata pana se obtin clarificarilor soliciate.
dl. Mortan: ținând cont de toate discutiile si sugestiile facute, supune la vot proiectul de
hotărâre, acesta fiind votat cu 9 voturi “pentru” si 5 voturi “abtinere” (dl. Miara, dna. Matei,
dl. Rengle, dl. Mortan ți dl. Duțe).

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat de către consilierii locali .
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea unui schimb de apartamente
ANL, între d-na PRICOP MARIA, titulara contractului de închiriere pentru
apartamentul din blocul de locuinţe ANL de pe str. Andrei Mureșanu, nr. 2, scara A,
bloc Z3, apart. 23, Ştei, jud. Bihor și d-na PURLEA MIHAELA-SILVIA, titulara
contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de locuinţe ANL de pe str.
Aleea Miron Pompiliu, nr. 3, scara A, ap. 7, Ştei, jud. Bihor.
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Matei: intreaba care este motivul acestui schimb?
dl. Oras: spune ca, dna. Purle are rudele mai aproape pe str. Andri Muresanu si o vor ajuta sa
isi creasca copii.
dl. Miara: apreciaza ca investitiile facute de catre titularii de contracte ANL in mobilier sunt
mai mari decat cuantumul chiriei, neantelegand motivul pentru care dna. Purle doreste sa faca
alte cheltuieli in plus. De asemenea, solicita ca predarea, respectiv primirea sa se faca sub
supravegherea unei comisii din cadrul Primariei si cu respectarea legii, avand in vedere
experienta neplacuta avuta anul trecut in luna iulie cand a expirat contractul de inchiriere a
PSD Stei cu Primaria privind fosta Banca Agricola, cand a tot asteptat ca o comisie din partea
primariei sa vina sa inventarieze bunurile ce urmau a fi predate, dar in zadar. In primavara lui
2017, angajati ai primariei au intrat in cladirea la care a facut referire mai sus, fortand usile si
au distrus totul, inclusiv documente oficiale ale organizatiei PSD Stei, dorind ca aceasta
situatie sa nu se mai repete.
dl. Mortan: constata ca nu mai sunt inregistrate luari de cuvant la acest PH, supunandu-l la
vot, acesta fiind votat favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali .
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea anulării Codului Unic de
Înregistrare al Casei de Cultură, „Miron Pompiliu”, Ștei, județul Bihor
Toate cele 3 Comisii de specialitate ale Consiliului local au avizat favorabil proiectul
de Hotarare.
dl. Mortan: nefiind inregistrate luari de cuvant la acest PH, il supune la vot, rezultatul votului
fiind favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali .
In calitate de presedinte de sedinta, dl. Mortan, propune ca punctele 8-16 sa fie
discutate impreuna, doar procedura de vot sa fie separata, avand in vedere faptul ca
sunt similare.
dl. Harn: propune vot secret.
dl. Mortan: propune o pauza de 5 minute in vederea pregatirii buletinelor de vot.
Dupa reluarea lucrarilor sedintei, se trece la vot secret si se constata faptul ca, doar dl.
COTOR FLORIN a obtinut 13 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”, ceilalti fiind votati
favorabil in unanimitate.

8. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de inspector de
specialitate la Piața Agroalimentară Ștei, de la grad profesional II, la grad profesional I,
pentru dl. LUCACIU DOREL
Comisiile 1, 2 si 3 au avizat favorabil fara amendamente Proiectul de hotarare.
In urma votului secret s-a consemnat urmatorul rezultat: unanimitate de voturi
“pentru”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali
9. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor
întreținere, reparații curente, curier(Compartimentul Administrativ) din cadrul
Primăriei orașului Ștei, de la grad profesional III, la grad profesional II, pentru dl.
IOVAN EMIL – TITEL
Comisiile 1, 2 si 3 au avizat favorabil fara amendamente Proiectul de hotarare.
In urma votului secret s-a consemnat urmatorul rezultat: unanimitate de voturi
“pentru”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali
10. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orașului Ștei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru dl. COTOR FLORIN.
Comisiile 1, 2 si 3 au avizat favorabil fara amendamente Proiectul de hotarare.
In urma votului secret s-a consemnat urmatorul rezultat: 13 de voturi “pentru” si 1 vot
“impotriva”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali
11. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orașului Ștei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru dl. COTOR MIREL TEODOR
Comisiile 1, 2 si 3 au avizat favorabil fara amendamente Proiectul de hotarare.
In urma votului secret s-a consemnat urmatorul rezultat: unanimitate de voturi
“pentru”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali
12. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orașului Ștei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru d-na DRONCA DOINA.
Comisiile 1, 2 si 3 au avizat favorabil fara amendamente Proiectul de hotarare.
In urma votului secret s-a consemnat urmatorul rezultat: unanimitate de voturi
“pentru”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali

13. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orașului Ștei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru d-na POPA ANA.
Comisiile 1, 2 si 3 au avizat favorabil fara amendamente Proiectul de hotarare.
In urma votului secret s-a consemnat urmatorul rezultat: unanimitate de voturi
“pentru”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali
14. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orașului Ștei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru d-na ROȘU DORINA NELIA
Comisiile 1, 2 si 3 au avizat favorabil fara amendamente Proiectul de hotarare.
In urma votului secret s-a consemnat urmatorul rezultat: unanimitate de voturi
“pentru”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali
15. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orașului Ștei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru dl. SERAC ION
Comisiile 1, 2 si 3 au avizat favorabil fara amendamente Proiectul de hotarare.
In urma votului secret s-a consemnat urmatorul rezultat: unanimitate de voturi
“pentru”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali
16. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orașului Ștei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru d-na TINCA FLORINA VIOLETA.
Comisiile 1, 2 si 3 au avizat favorabil fara amendamente Proiectul de hotarare.
In urma votului secret s-a consemnat urmatorul rezultat: unanimitate de voturi
“pentru”.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali
17. Proiect de hotărâre Privind aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul
2017
Comisia nr. 1 a avizat nefavorabil Proiectul de hotarare, iar Comisiile nr. 2 si 3 l-au
avizat favorabil.
dl. Viceprimar: spune ca, in calitate de presedinte al Comisiei nr. 1, are de facut o mentiune,
respective, in cadrul sedintei pe comisii, dl. Miara a propus alocarea din bugetul local a sumei

de 200 mii lei Colegiului National “Avram Iancu” Stei pentru reparatia conductei de apa
geotermala.
dl. Miara: in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Colegiului National
“Avram Iancu” Stei, domnia sa a cosntatat faptul ca, dealungul anilor conducata de apa
geotermala s-a uzat si strabate terenul unde vrem sa construim in parteneriat cu Consiliul
Judetean Bihor bazinul didactic, prin urmare aceasta necesita a fi schimbata, atat in ceea ce
priveste degradarea cat si in ceea ce priveste locul pe unde trece, actual ei pozitie urmand a
afecta bazinul didactic ce urmeaza a fi cosntruit in incinta Colegiului National “Avram
Iancu”.
In continuare, propune ca suma de 200 mii lei sa fie luata de la cofinantare proiecte
Primarie, unde sunt prinsi aproximativ 378 mii lei.
dl. Viceprimar: spune ca, de banii la care a facut referire dl. Miara in alocutiunea sa sunt cu
destinatie precisa (PNDI) prin urmare domnia sa trebuie sa propuna alta sursa.
dl. Miara: spune ca, domnia sa a facut o propunere, pe care si-o mentine si doreste sa fie
supusa la vot.
dl. Primar: spune ca nu s-au primit inca sumele de la Consiliul Judetean Bihor pentru
echilibrarea bugetelor. Totodata mai afirma ca, s-au facut adrese catre toate institutiile de
invatamant din oras, ceranduli-se sa specifice sumele de bani de care au nevoie pentru o buna
functionare, iar datele centralizate le-am inaintat Consiliului Judetean Bihor si suntem siguri
ca le vom obtine, deoare orasul Stei este un centru de interes local atat pe partea de
invatamant cat sip e cea de sanatate, de serviciile furnizate beneficiind intreaga zona limitrofa.
De asemenea, mai spune ca, anul trecut Consiliul Judetean Bihor a alocat orasului Stei
aproximativ 8 miliarde lei vechi, iar daca in acest an vom primi macar 6 miliarde lei vechi,
putem aloca Colegiului National “Avram Iancu” Stei cele 2 miliarde lei vechi propusi de catre
dl. Miara, iar diferenta va fi folosita pentru acoperirea nevoilor celorlalte institutii de
invatamant din oras.
dna. Matei: se arata extreme de nemultumita de modul cum a fost prezentat si fundamentat
proiectul de buget pentru anul 2017, domnia sa in calitate de economist care activeaza intr-o
institutie bancara a participat la intocmirea a numeroase bugete, iar la modul cum acesta este
prezentat, il considera neserios si slab. De asemenea, apreciaza ca, prezentarea bugetului
pentru anul 2017 spre dezbaterea consilierilor locali cu 12 ore inainte de sedinta in plen, este o
procedura sfidatoare si netransparenta.
dl. Duse: se arata de accord cu cele spuse de catre dna. Matei, si solicita informatii
suplimenatre despre suma de 378 mii lei – Cofinantare Primarie.
dl. Mortan: spune ca in cadrul sedintei de comisii, dna. Lolea, le-a explicat ca aceasta suma o
reprezinta banii ce trebuie platiti MDRAP-ului pentru canalizare si apa.
dl. Duse: intreaba daca in acest buget sunt prinsi banii pentru finantarea celor bazinului
didactic.
dl. Mortan: spune ca, din discutiile purtate cu dna. Loela a inteles faptul ca din fondul de
rezerva se va folosi suma de 200 mii lei pentru finantarea proiectului privind bazinul didactic.
dl. Viceprimar: se arata indignat de faptul ca aceste genuri de intrebari sunt adresate in
sedinta de plen, din moment ce in cadrul sedintei pe comisii dna. Lolea a stat la dispozitia
consilierilor locali pentru a raspunde la orice intrebare legata de bugetul orasului Stei pe anul
2017.

dl. Duse: intreaba de ce s-au alocat din nou bani in bugetul pe 2017 pentru reabilitarea str.
Andrei Muresanu, nu a fost finalizata si platita aceasta lucrare in anul 2016?
dl. Primar: spune ca, lucrarile pe str. Andrei Muresanu nu au fost facute bine, prin urmare in
anul 2016 nu a fost platita aceasta suma si banii au fost reportati pentru anul 2017 pentru a se
plati atunci cand lucrarile sunt conforme.
Raspunzand dnei. Matei, spune ca, bugetul este afisat pe site-ul primarie de mai bine
de o luna jumate, dezinformarea cum ca s-a prezenta proiectul de buget doar cu 12 ore inainte
este un neadevar.
dl. Miara: spune ca, in sedinta pe comisii a cerut prezenta dnei Lolea dar aceasta nu a
participat la lucrarile Comisiei nr. 1, doar dl. Viceprimar a fost cel care a sustinut proiectul de
buget al orasului Stei pe anul 2017, lucru care in opinia domniei sale nu este acceptabil.
Aceeasi parere negative o are si asupra faptului ca, bugetul a fost discutat intr-o sedinta pe
comii cu 2 ore inaite de inceperea sedintei in plen.
De asemenea, spune ca, sumele aprobate pentru cofinatarile aprobate cu cateva luni in
urma in Consiliul local, nu au fost prinse in bugetul pe 2017. Daca anul trecut sau alocat 8
miliarde de lei vechi de catre fostul Cosniliul Judetean Bihor, pentru Primaria orasului Stei,
anul acesta, actualul Consiliu Judetean doar pentru bazinul didactic va aloca 40 de miliarde de
lei vechi. Mai adauga faptul ca, nu I se pare normal sa ne propunem 30 de proiecte si noi sa
nu avem fiantare decat pentru 2 sau 3.
In final, si domnia sa se arata dezamagit de modul in care s-a lucrat la intocmirea
bugetului local pentru anul 2017 la nivelul Primariei orasului Stei.
dl. Viceprimar: spune ca, in cadrul sedintei Comisiei nr. 1, de comun accord, toti membrii
comisiei, au stabilit ca vor purta discutii intre ei si daca va fi nevoie vor solicita prezenta dnei
Loela. Nefiind ridicate problem majore, prezenta dnei Conatile Sefe nu a fost solicitata, prin
urmare, solicita dlui Miara ca pe viitor sa prezinta lucrurile asa cum s-au intamplat si sa nu le
dea difeite nuante in functie de interesul personal al domniei sale.
dl. Primar: legat de cele mentionate de dl. Miara, privind numarul prea mare de proiecte
propuse spre finantare de catre primaria orasului Stei, domnia sa spune ca, s-ar bucura sa
prindem toate proiectele, deoarece toate rezolva intr-un fel sau altul nevoile orasului Stei,
precum si localitatilor limitrofe, iar daca nu vom putea sa le cofinantam pe toate, vom angaja
un credit in acest sens. In continuare, domnia sa spune ca, afluxul mare de proiecte se
datoreaza faptului ca in ultimii 4 ani liniile de finantare au fost inchise si nu s-au putut depune
proiecte pe MDRAP, acuma, Primaria orasului Stei a reusit sa depuna proiecte pe toate cele
10 domenii care au fost luate in calcul.
In final, spune ca, acoperirea cofinantarii poate fi rezolvata si cu sprijinul Consiliului
Judetean Bihor daca se va gasi intelegere din partea acestuia.
dl. Mortan: este in asentimentul dnei Matei, manifestandu-si dezaprobarea pentru faptul ca,
materialele pentru sedinta nu au fost primate cu 5 zile inainte asa cum prevede Regulamentul
de Organizare si Functionare al Consiliului local Stei. In continuare, spune ca domnia sa nu va
vota acest buget deoarece:
- Au fost alocati 365 mii lei pentru a fi restituiti catre AFM ca urmare a esecului
finalizarii in bune conditii a proiectului de Reabilitare a parcului de pe str. Unirii,
domnia sa fiind impotriva PH in momentul cand acesta a fost initial supus
aprobarii;

-

Doau inadvertente legate de proiectul de buget pe 2017 le-a discutat si clarificat cu
dna. Lolea;
- Legat de faptul ca, avem cele mai mici taxe si impozite din tara, domnia sa
propune executivului sa se adreseze direct Guvernului pentru a primi subventii de
la bugetul de stat, avand in vedere faptul ca facem parte din zona motilor si taxele
si impozitele locale sunt diminuate prin lege cu 50%;
dna. Lolea: spune ca in, 17.02.2017 a aparut cu intarziere bugetul si a fost afisat la sediul
primariei. De asemenea, mai spune ca, Guvernul nu va aloca fonduri pentru compensarea
diminuarii cu 50% a taxelor si impozitelor locale, deoarece Consiliul local este entitatea care
are ultimul cuvand in ceea ce priveste cuantumul final al taxelor si impozitelor locale, si cum,
Consiliul local Stei a hotarat ca acestea sa fie la nivelul minim, Guvernul nu este in masura sa
acorde niciun fel de sprijin financiar.
dl. Mortan: la finalul anului 2016, sau alocat aproximativ 65 mii lei pentru reabilitarea WC
din Piata Agroalimentara Stei, care este situatia acestei lucrari?
dl. Primar: legat de cele mentionate de catre dl. Mortan legat de WC din Piata
Agroalimentara, spune ca, acesta poate sa formuleze propunere proprie ca acest obiectiv sa fie
prins in bugetul pe 2017, deoare acesta nu mai este momentan o prioritate pentru executiv.
Materialele pentru aceasta sedinta, in special cele legate de buget, au fost inaintate cu
intarziere, deoarece ele au fost primate cu intarziere, aprobarea bugetului la nivelul judetului
Bihor facandu-se doar cu 2 zile in urma, iar bugetul morasului Stei pentru anul 2017 trebuie
inaintate la Finantele Bihor pana cel tarziu in data de 03.04.2017 .
dl. Mortan: solicita dlui Primar, sa nu ii mai certe pe consilierii din opozitie doar pentru ca au
un punct de vedere contrar cu cel al domniei sale.
dl. Primar: spune ca, in luna in care a considerat reabilitarea WC-ului din Piata ca o
prioritate, nu a cunoscut faptul ca, trebuie restituita suma catre AFM. In continuare, spune ca,
nu doar reabilitarea WC-ului din Piata a trecut pe planul second in deteimentul acoperirii
sumei datorate la AFM.
In final, spune ca, desi a ridicat tonul, nu este cu intentia de a certa, domnia sa ii
consider ape consilierii locali niste oameni deosebiti, cu care ii face placer sa colaboreze.
dna. Matei: considera ca a fost certata de dl. Primar, pe nedrept, din moment ce proiectul de
buget nu era afisat pe site-ul Primariei, ca o solutie, solicita ca pe viitor, documentele ce sunt
afisate pe site-ul Primariei sau la sediul Primariei sa fie transmise prin e-mail si consilierilor.
dl. Primar: isi cere scuze fata de dna. Matei, pentru eroarea comisa, intradevar bugetul nu era
afisat pe site-ul Primariei si doar la sediul Primariei.
dl. Duse: are o serie de intrebari punctuale, la care dna. Lolea ii raspunde tot punctual.
dl. Mortan: constatand ca, nu mai sunt inregistrate alte luari de cuvant, domnia sa supune la
vot proiectul de hotarare, acesta fiind votat cu 9 voturi “pentru” si 5 voturi “abtinere” (dl.
Miara, dna. Matei, dl. Rengle, dl. Duse si dl. Mortan).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali
18. Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea
de colectare, transport și depunere la ECO Bihor a deşeurilor menajere provenite de la
populaţie şi agenţi economici din oraşul Ştei.

Comisiile 1 si 2 au avizat nefavorabil proiectul de hotarare, iar comisia 3 a avizat
favorabil proiectul de hotarare.
dl. Staniste: spune ca, nu va participa la vot la acest punct de pe ordinea de zi, iar la discutii
va participa in calitate de angajat al firmei SC Solceta SA.
dl. Rengle: intreaba pe dna. Odesteanu, daca actele primate azi de la domnia sa sunt 100%
reale? De asemenea, intreaba daca, costul pe tona de deseu este la fel in Stei ca si in
localitatile invecinate unde SC Solceta presteaza servicii?
dna. Odesteanu: spune cu fermitate, ca actele prezentate sunt realie si ca NU, costul pe tona
de deseu difera.
dl. Rengle: spune ca, in situatia asta, este o problema, deoarece din actele prezentate rezulta
faptul ca, ambele costuri sunt la fel.
dna. Odesteanu: spune ca nu se poate compara ceea ce se colecteaza de la localitatile
invecinate cu ceeea ce se colecteaza din orasul Stei.
dl. Miara: intreaba colegii consilieri locali daca li se pare normal ca pana acuma tarifele la
nivel de orasul Stei au fost de: 6,24 lei la persoanele fizice si 35,8 lei /m³ pentru agentii
economici, iar la localitatile invecinate, pentru populatie, unde apare un pret suplimentar
dataorita distantei mai mari sa avem:
-4,95 lei la populatie in Rieni:
-6 lei la Lunca:
-4 lei la Carpinet
-6 lei la Vascau:
-6 lei la Cimapani;
-4 lei la Cristior;
-4,76 la Lazuri de Beius;
aceste preturi includ si TVA, domniei sale neparandu-i-se normal ca in Stei sa fie un pret mai
mare decat in localitatile enumerate.
In al doilea rand, acest PH propune majorare a tarifelor pentru populatie pana la 11 lei
si pana la 64,18 lei pentru agentii economici.
In final, domnia sa spune ca, din documentele inaintate azi de dna. Odesteanu, avem
alte propuneri de tarife si doreste sa stie care varinanta este cea definitiva?
dna. Odesteanu: spune ca, ultima varianata este inaintata cu moneda de calcul EURO, daca
se transforma in lei se va vedea ca este vorba de aceeasi valoare ca si in PH. Mai adauga
faptul ca, sunt commune, in care se ridica 8 tone de deseuri pe luna, pe cand in Stei avem
peste 100 de tone lunar. De asemenea, mai spune ca, daca nu se aproba aceste tarife, in 3 luni
se vor intocmi actele pentru obtinereas licentei si daca se constata ca se merge in pierdere
Solceta nu va obtine licenta si nu va mai face salubritate in Stei si va veni alt operator cu
preturi impuse.
dl. Rengle: intreaba daca Solceta poate sa modifice tarife sau sa puna taxe noi fara acordul
Consiliului local in calitate de actionar majoritar?
dl. Viceprimar: spune ca in sedinta comisiei nr. 2 de saptamana trecuta, am avut o detaliere a
fiselor de fundamentare a noilor tarife si s-au cosntatat unele neregului, care au fost clarificate
cu ajutorul dnei Odesteanu si a membrilor Consiliului de Administratie al Solcetei.

dl. Rengle: taxa de 80 lei/tona este o taxa ce trebuie platita de administratorul gropii de gunoi
catre Fondul de Mediu, acesta nu o plateste si obliga pe Solceta sa o plateasca, iar la randul
ei, Solceta obliga populatia sa plateasca, lucru care i se pare ilegal domniei sale.
dna. Odesteanu: spune ca, Solceta achita 15,14 euro/tona cu TVA administratorului gropii de
gunoi, iar incepand cu 1 ianuarie 2017 i s-a impus Solcetei sa cosntituie un fond in care sa
incaseze suma de 80 lei/tona.
dl. Rengle: propune dnei Odesteanu ca juristi institutiei sa ii foloseasca pentru a clarifica
aspectele ce tine de legalitatea aplicarii unor tarife si nu sa ii puna sa colecteze pe teren taxele
pentru gunoi, pentru a eficientiza activitatea juristilor.
dl. Staniste: spune ca, la sate se colecteaza mult mai putin decat pe raza orasului Stei, plus ca
frecventa colectarii difera, la sate se merge odata la 2 saptamani iar in stei se merge de 2 ori
pe saptamana.
In continuare, dna. Odesteanu si dl. Rengle poarta discutii in contradictoriu, la acestea
se alatura dl. Harn, dl. Turi, dl. Staniste si dl. Duse.
Datorita faptului ca discutiile nu mai pot fi controlate de catre Presedintele de sedinta,
si in urma propunerii dlui Viceprimar, dl. Mortan acorda o pauza de consultari si lamuriri.
dna. Odesteanu: dupa reluarea sedintei, precizeaza ca, tona colectata la sat are un cost de
aproximativ 600 lei/tona, iar la Stei este de aproximativ de 300 lei/tona.
dl. Mortan: constatand ca nu mai sunt inregistrate alte luari de cuvant, supune la vot acest
proiect de hotarare, rezultatul votului fiind urmatorul: 8 voturi “pentru”, 5 voturi “impotriva”
(dl. Miara, dna. Matei, dl. Duse, dl. Rengle si dl. Mortan) precum si 1 vot “abtinere” (dl.
Staniste).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali
19. Informare privind situația socială a persoanelor cu handicap grav de pe raza
orașului Ștei.
Consilierii locali au luat la cunostinata de continutul acestui act.
20. Informare privind situația construcției rețelei de distribuție a gazelor
naturale în orașul Ștei, Bihor.
dl. Primar: spune ca, dl. senator Popa Cornel a facut o interpelare privind problema
introducerii gazului in orasul Stei, iar raspunsul la aceasta il aveti in fata toti consilierii. In
continuare, domnia sa este optimist ca se va gasi o solutie pentru solutionarea incalizrii
cetatenilor orasului Stei pe perioada sezonului rece, deoarece dupa cum bine se stie, la acest
moment aceasta este deficitara.
dl. Mortan: critica modul in care firma Melfy s-a ocupat de finalizarea lucrarii privind
introducerea gazului natural in orasul Stei, citind unele paragrafe din adresa.
De asemenea, mai spune ca, daca procedam asa cum se precizeaza in adresa care o
avem in fata, respectiv sa mai asteptam pana in 4 iulie 2017 cand expira contractual, riscam sa
compromitem si eficientizarea incalizirii locuintelor in orasul Stei pentru sezonul rece care va
urma.

In final, domnia sa, apreciaza ca, si dl. Primar are o parte de vina, deoarece trebuia sa
insiste mai mult pe langa factorii decizionali in aceasta speta.
dl. Primar: spune ca, nefiind parte contractuala, nu avem niciun cuvant de spus in ceea ce
priveste contractual cu firma Melfy, mai adauga faptul ca, saptamana trecuta a fost la
Bucuresti la ANRE si ni s-a propus sa asteptam sa se finalizeze perioada contractuala,
deoarece este vorba de un contract transfrontalier, iar penalitatile sunt foarte mari si nimeni nu
vrea sa riste. Mai adauga faptul ca, la finalizarea perioadei contractulale, a solicicitat forurilor
decizionale sa demareze atribuirea lucrarii de introducerea gazului in Stei, unei alete firme in
regim de urgent.
dl. Rengle: intreaba cum stam cu demersurile privind obtinerea de catre orasul Stei a licentei
de exploatare a gazului in orasul Stei?
dl. Primar: raspunzand intrebarii dlui Rengle, spune ca, totalul costurilor s-ar ridica la suma
de aproximativ 39 miliarde lei vechi + TVA, iar in urma discutiilor purtate cu directorul
ANRE ni s-a promis ca se incearca gasirea unei solutii cat mia rapide si mai eficiente atat
pentru Administratiea Publica a orasului Stei cat si pentru cetatenii orasului Stei.
21. Diverse.
dl. Harn: solicita ca sumele platite catre AFM ca urmare a esuarii finalizarii in bune conditii
a proiectului cu parcul de pe str. Unirii, sa fie recuperate in totalitate sau partial de catre
executiv de la persoanele responsabile.
dl. Duse: intreaba care este situatia cainilor vagabonzi din orasul Stei?
dl. Viceprimar: raspunzand dlui Duse, spune ca, saptamana trecuta a avut loc o interventie de
ridicare a cainilor vagabonzi in orasul Stei, si s-au ridicat 14 exemplare, cu preponderenta
female, urmand ca saptamana viitoare sa aiba loc o noua actiune de acelasi fel.
dl. Duse: spune ca in bugetul pe 2017 ar fi trebuit prinsi bani pentru achizitionarea de camera
de supraveghere in oras, la principalele intersectii si la intrarile din oras, in acest fel ar putea
fi identificate persoanele care abandoneaza caini in oras.
dl. Rengle: legat de cele aproximativ 30 de proiecte depuse la MDRAP, intreba daca s-a
primit vreun raspuns cu privire la stadiul in care se afla.
dl. Primar: spune ca in termen de 30 de zile vom primi raspuns cu privire la proiecte,
momentan asteptam epuizarea acestui termen pentru a primi adrese oficiale cu privire la
proiectele depuse.
dl. Rengle: propune ca cineva dintre consilierii locali ai orasului Stei de la PSD sa mearga cu
dl. Primar Minister pentru a face lobby si pentru a sustine proiectele depuse.
dl. Primar: se arata foarte incantat de propunerea dlui Rengle si ar fi bucuros daca unul sau
mai multi dintre consilierii locali ai orasului Stei din partea PSD l-ar insoti la Bucuresti
pentru a sustine proiectele atat de necesare pentru cetatenii orasului Stei.
dl. Miara: atrage atentia executivului asupra faptului ca, o incinta betonata de la domnia sa
din cartier este foarte deteriorate, solicitand in acest sens efectuarea de reparatii urgent.
De asemenea, mai intreaba, ce pasi s-au mai facut in ceea ce priveste apa-geotermala.
dl. Mortan: are o serie de intrebari si solicitari la care doreste raspunsuri prompte si exacte,
astfel:

-clasa a III-a diriginte Gut Mina - a cerut bani de la parinti pentru a efectua chletuieli
diverse pentru sala de curs, solicita verificarea situatiei si clarificarea ei;
-chiriasii de la blocul ANL din vecinatatea domniei sale, doresc sa zugraveasca casa
scarilor, intreaba daca este dispusa primaria sa asigure material necesare, chiriasii urmand sa
aigure mana de lucru;
-s-au facut demersuri catre ANL Bucuresti pentru diminuarea chiriei la blocuriele
ANL, deoarece fiind in zona motilor toate taxele si impozitele sunt reduse la jumatate?
-solicita dlui Primar un raport lunar cu toate evenimentele si problemele care s-au
ridicat in orasul Stei;
-solicita o informare cu privire la corespondenta dintre Primarie si Agentia Nationala
de Integritate;
-ce informatii are executivul cu privire la reincepera lucrarilor de reparatii ale DN 79;
-centura orasului Stei se degradeaza, solicita executivului sa ia legatura cu cei de la
drumuri nationale pentru efectuarea de reparatii;
-situatia autogarii, este degradata si genereaza foarte mult praf, executivul sa ia masuri
daca se poate;
-o alta problema, o reprezinta chioscul de placinte din incinta parcului de langa
Primariei care a inceput sa fie reabilitat, sa inteleg ca s-a clarificat situatia juridical a acestui
teren? Si ce se va intampla cu acest chiosc? Si ce se va face cu acest parc?
-legat de tualetarea pomilor si a salciilor din oras, domnia sa apreciaza ca aceasta a
fost facuta intr-un mod defectuos si solicita executivului luarea de masuri pentru a corecta
erorile create;
-s-au schimbat cosurile de gunoi dein orase, unde sunt cele vechi?
dl. Primar: incepe prin a spune ca s-a depus proiect pe apa geotermala si spera sa primeasca
raspuns favorabil cat mai urgent in acest sens.
In ceea ce priveste banii perceputi de profesori pentru dotarea salilor de clasa, domnia
sa nu este de acord cu aceasta practica, si o sa invite directorii institutiilor de invatamant din
oras pentru a clarifica situatia.
Legat de zugravirea casei scarilor de la blocurile ANL, spune ca, este de accord ca
Primaria sa procure vopseaua necesara si chiriasii sa execute lucrarea.
dl. Viceprimar: legat de modificarile chiriilor ANL, spune ca, dna. Secretar de Stat Alina
Savescu, cu care a avut o intalnire saptamana aceasta, l-a asigurat ca ministerul are un proiect
de lege prin care urmeaza a se diminua chiriile actuale cu 40%.
dl. Primar: legat de Sala Lioara, spune ca, executivul nu a facut demersuri in vederea
achizitiei acestui imobil. In continuare, solicita consilierilor locali sa lase adresele de e-mail la
secretariatul primariei, pentru a se putea comunica mai usor materialele pentru sedinte care
sunt mai voluminoase. Legat de DN 79, constructorul asteapta autorizatia de incepere a
lucrarilor. In ceea ce priveste centura orasului Stei, din discutiile purtate cu cei de la drumuri
nationale, s-a inteles ca se asteapta aprobarea bugetului pentru a se putea efectua reparatiile
aferente. Privitor la autogara, aceasta este proprietate privata, s-a discutat cu agentii
economici din zona respective, solutii ar fi, dar trebuie sa cada toti de acord.
In final spune ca, situatia juridical a parcului de langa primariei este clarificata,
proprietar este Administratia Publica locala Stei, care intentioneaza sa il reabiliteze si sa-l
amenajeze in cel mai scurt timp.

dl. Viceprimar: in ceea ce priveste tualetarea arborilor din oras, domnia sa spune ca,
responsabila cu acest aspect este dna. Scridon Valeria.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 16:45, drept pentru
care a fost încheiat prezentul proces-verbal, care este format din 17 (saptesprezece) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 61/30.03.2017 – Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 30 martie 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei.
H.C.L. nr. 62/30.03.2017 – Privind aprobarea proceselor-verbale ale țedințelor
Consiliului Local al orațului țtei din data de 14.02.2017, 23.02.2017 ți 28.02.2017.
H.C.L. nr. 63/30.03.2017 –Privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al d-lui Micle George Raul, consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei,
ca urmare a demisiei acestuia şi declararea ca vacant a locului de consilier local al Micle
George Raul
H.C.L. nr. 64/30.03.2017 – Privind validarea mandatului de consilier local în
Consiliul Local al oraşului Ştei al d-nei AFRUSINEI –BAN ADELA MARIA, membru
supleant pe lista de candidaţi a Partidului Național Liberal la alegerile locale din iunie 2016
H.C.L. nr. 65/30.03.2017 – Privind aprobarea unui schimb de apartamente ANL, între
d-na PRICOP MARIA, titulara contractului de închiriere pentru apartamentul din blocul de
locuinţe ANL de pe str. Andrei Murețanu, nr. 2, scara A, bloc Z3, apart. 23, Ştei, jud. Bihor
ți d-na PURLEA MIHAELA-SILVIA, titulara contractului de închiriere pentru apartamentul
din blocul de locuinţe ANL de pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3, scara A, ap. 7, Ştei, jud.
Bihor.
H.C.L. nr. 66/30.03.2017 – Privind aprobarea anulării Codului Unic de Înregistrare al
Casei de Cultură, „Miron Pompiliu”, țtei, județul Bihor
H.C.L. nr. 67/30.03.2017 – Privind aprobarea transformării postului de inspector de
specialitate la Piața Agroalimentară țtei, de la grad profesional II, la grad profesional I,
pentru dl. LUCACIU DOREL.
H.C.L. nr. 68/30.03.2017 – Privind aprobarea transformării postului de muncitor
întreținere, reparații curente, curier(Compartimentul Administrativ) din cadrul Primăriei
orațului țtei, de la grad profesional III, la grad profesional II, pentru dl. IOVAN EMIL –
TITEL
H.C.L. nr. 69/30.03.2017 – Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru dl. COTOR FLORIN
H.C.L. nr. 70/30.03.2017 – Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru dl. COTOR MIREL TEODOR
H.C.L. nr. 71/30.03.2017 – Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru d-na DRONCA DOINA
H.C.L. nr. 72/30.03.2017 – Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru d-na POPA ANA

H.C.L. nr. 73/30.03.2017 – Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru d-na ROțU DORINA NELIA
H.C.L. nr. 74/30.03.2017 – Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru dl. SERAC ION
H.C.L. nr. 75/30.03.2017 – Privind aprobarea transformării postului de muncitor
calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei orațului țtei, de la treapta
profesională III, la treapta profesională II, pentru d-na TINCA FLORINA VIOLETA
H.C.L. nr. 76/30.03.2017 – Privind aprobarea bugetului local al oraşului Ştei pe anul
2017
H.C.L. nr. 77/30.03.2017 – Privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea
de colectare, transport ți depunere la ECO Bihor a deşeurilor menajere provenite de la
populaţie şi agenţi economici din oraşul Ştei
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mortan Ioan
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