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Proces verbal
Încheiat azi 25.05.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna mai. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. din data de 151 mai 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul juridic al
Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absentează de la edin ă dl. Borza Horea.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichi a Mariana.
De asemenea, mai participă la sedin ă, în calitate de invita i:
- dna. Hane Felicia– Centrul Medical „Sanatatea Pentru Toti Stei”;
- dna. Ode teanu Monica – Manager S.C. Socleta S.A. tei;
- dl. Turi Tiberiu – Pre edintele Consiliului de Administra ie al S.C. Socleta S.A. tei;
- dna. Vesa Angela – Contabil ef S.C. Socleta S.A. tei;
- dl. Magda Sorin - Sef Poli ia Stei
Şedinţa este televizată de către postul Naţional TV Beiuş.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Dna. Secretar a ora ului tei, deschide lucrările edin ei dându-i pre edintelui de
edin ă dl. Miara Horia cuvântul pentru a conduce lucrările edin ei ordinare a Consiliului
local din 25.05.2017.
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al
ora ului tei, pre edintele de edin ă roste te într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl
Nostru”.
Inante de inceperea propriu zisa a sedintei, presedintele de sedinta da cuvantul Sefului
Politiei orasului Stei, pentru ca acesta sa transmita un comunicat foarte important.
dl. Magda: pentru inceput atrage atentia asupra faptului ca in ultimele 6 luni, pe raza orasului
Stei au avut loc numeroase spargeri de locuinte, in aceasta perioada domnia sa a fost detasat la
Beius si a pierdut contactul direct cu acest fenomen. Chiar si de la distanta, domnia sa s-a
implicat in incercarile de solutionare a acestor cazuri, dar cu un efectiv de doar 14 politisti,
dintre care 3 sunt repartizati efectiv la asigurarea pazei orasului Stei, este foarte greu. In acest
sens, solicita ajutorul Consiliului local al oraului Stei, acest ajutor s-ar putea concretiza prin
alocarea din bugetul local a unei sume in vederea achizitionarii de camere de filmat precum si
amplasarea lor in cele mai circulate zone din oras.
Totodata, domnia sa spune ca, incepand cu luna urmatoare si Grupa de jandarmi a
orasului Stei va fi decimata, in sensul ca vor fi repartizati 1 maxim 2 jandarmi pentru orasul
Stei.
dl. Duse: intreaba de cate camere de luat vederi ar fi nevoie pentru a se aigura supravegherea
video a orasului.
dl. Magda: pentru inceput ar fi nevoie de 6-10 camere, amplasate la intrarile in oras si in
zonele centrale.
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dl. Mortan: spune ca, problema achizitionarii si amplasarii de camere de luat vederi a fost
propusa de domnia sa cu ceva timp in urma, trebuie doar ca executivul primariei orasului Stei
sa doreasca sa o puna in practica, pentru ca buget avem si toti consilierii locali sunt de acord.
dl. Viceprimar: multumeste dlui Magda pentru participarea domniei sale la sedinta, cu toate ca
este in prag de pensionare si il asigura de tot sprijinul executivului Primariei orasului Stei,
aratandu-se solidar cu problemele cu care se confrunta cetatenii orasului Stei. Mai spune ca,
executivul este dispus sa ajute Politia orasului Stei in demersurilece efectuate in vederea
ameliorarii situatiei privind furturile din orasul Stei, precum si cu privire la identificarea
faptuitorilor furturilor care deja auavut loc.
dl. Miara: solicita executivului ca in colaborare cu reprezentantii politiei sa modifice Planul
de paza al orasului, prin majorarea numarului de patrule pe raza orasului Stei, precum si prin
montarea in regim de urgenta de camere de supraveghiat. In acest sens, domnia sa solicita
executivului ca pana la sedinta urmatoare sa inceapa demersurilor in vederea achizitiei
echipamentelor de supraveghiat.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, supune la vot aprobarea ordinii de zi,
cu suplimentarea acesteia cu un punct care va ocupa pozitia nr.12 de pe ordinea de zi, astfel
noua ordine de zi va avea urmatoarea forma:
1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea proceselor verbale ale edin elor Consiliului Local al ora ului tei
din data de 07.04.2017 i 27.04.2017.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli i a
Anexelor de fundamentare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale “CENTRUL
MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bilan ului Contabil întocmit la data de
31.12.2016 al Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA
PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
5. 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
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli i a
Anexelor de fundamentare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale SOLCETA SA,
Ştei
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea ca SC SOLCETA SA TEI, în calitate de
operator al serviciului de salubrizare în ora ul tei, să încaseze/ perceapă taxa
pentru de eurile inerte i nepericuloase încredin ate în vederea eliminării prin
depozitare, în cuantum de 80 lei/tonă+TVA, de la beneficiarii serviciilor de
salubrizare(poluatorul/producătorul ini ial al de eurilor) , în func ie de
cantitatea de de euri colectată i depozitată efectiv, care se va eviden ia separat
de tariful perceput pentru serviciile de salubrizare, într-un cont distinct în
eviden ele contabile ale SC SOLCETA SA tei i va fi virată la ECO Bihor,
Oradea.
8. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3, sc. A, ap. 2, parter, oraşul
Ştei, jud. Bihor, d-nei DAMIAN DANIELA MARIA
9. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, bloc Z4, sc. C, ap. 25, oraşul
Ştei, jud. Bihor, d-lui MAGHIAR MARCEL FLORIN
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10. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, bloc Z4, sc. B, ap. 19, oraşul
Ştei, jud. Bihor, d-lui COMAROMI NICOLAE
11. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, bloc Z4, sc. B, ap. 13, oraşul
Ştei, jud. Bihor, d-lui BALACIU DANIEL ANDREI
12. Proiectul de hotărâre Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al
oraşului Ştei în Consiliul de Administra ie al Spitalului Orăşenesc Ştei
13. Diverse.
Ordinea de zi a fost votata favorabil in unanimitata de către consilierii locali.
Punctul 2: Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al
orașului Ștei din data de 07.04.2017 și 27.04.2017.
dl. Duse: solicita corectarea procesului-verbal din 07.05.2017 in sensul ca, domnia sa nu a
solicitat amplasarea unui container pentru colectat pet-uri in cartierul unde locuieste, ci a
solicitat ca acesta sa fie amplasat pe str. Crinului.
In continuare, spune ca, dupa finalizarea sedintei trecute, a solicitat ca in urma
cuvintelor adresate de catre dl. Harn, respectiv, am fost facuti infractori, aceste afirmatii sa fie
trecute in procesul verbal, lucru care nu s-a intamplat.
dl. Oras: spune ca, procesul verbal a fost consemnat conform inregistrarii.
dl. Miara: solicita reascultarea inregistrarii sedintei precedente si corectarea procesului verbal
daca este cazul.
dl. Duse: solicita actualizarea la zi a site-ului Primariei cu procesele verbale ale sedintelor de
Consiliu Local.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constatata ca nu mai sunt inregistrate alte
luari de cuvant la acest punct, si supune la vot aprobarea p-v din 07.04.2017 si 27.04.2017,
ambele fiind aprobate in forma initiala cu 9 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dl. Miara, dna.
Matei, dl. Duse, dl. Rengle si dl. Mortan).
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli și a Anexelor de fundamentare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale
“CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Rengle: intreaba ce ce tabelele sunt pe „0” si nu sunt semnate?
dl. Oras: spune ca in calitatea sa de presedinte al Consiliului de Administratie al Centrului
Medical, a semnat tabelele, iar acestea sunt pe „0” deoarece societatea nu are activitate.
dl. Miara: 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, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii local in unanimitatei.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bilanțului Contabil întocmit la
data de 31.12.2016 al Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA
PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
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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 local in unanimitatei.

Punctul 5: 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, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Viceprimar: spune ca, in calitate de presedinte al Comisiei nr. 1, are de facut o propunere
in numele comisiei, respectiv, comisia solicita majorarea numarului de membri din cadrul
Consiliului de Administratie al S.C. Solceta S.A. de la 5 la 7.
dl. Miara: spune ca in cadrul sedintei pe comisie a solicitat aceasta majorare a numarului de
membri din cadrul Consiliului de Administratie, deoarece aceasta este legala si prin aceasta sar eficientiza activitatea societatii care momentan trece printr-o perioada de ineficienta,
perioada care persista de o buna bucata de timp. Tot in cadrul sedintei pe comisii, impreuna
cu dna. Matei am propus alocarea din bugetul local a sumei de 1 miliard lei vechi catre S.C.
Solceta S.A. pentru investitii, in acest fel vom putea ajuta si mai mult societatea la care
Consiliul local este actionar majoritar.
dl. Staniste: spune ca la acest punct domnia sa nu va participa la vot din motive de conflict de
interese.
dl. Rengle: solicita ca suplimentarea numarului de membri de la 5 la 7 sa nu influneteze
bugetul lunar din care se platesc membrii C.A., respectiv suma care este alocata in acest
moment pentru plata a 5 membri sa se imparta la 7, in acest fel cheltuielile nu vor creste prin
majorarea numarului de membri si se va realiza doar eficientizarea activitatii societatii.
dl. Viceprimar: se arata de acord cu propunerea dlui Rengle.
dl. Mortan: propune ca presedintele CA sa nu aiba indemnizatie mai mare.
dl. Miara: spune ca aceste propuneri au statu de recomandari pentru Comisia de remunerare
din cadrul C.A. care are atributii in acest domeniu, aceasta putand sa tina cont de ele.
dl. Turi: spune ca, exista contracte de administrare semnate cu fiecare membru al CA, care
implica o anumita remuneratie.
dl. Miara: AGA poate prin Acte Aditionale sa modifice aceste contracte.
dl. Miara: 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, cu mentiunea ca dl. Staniste nu a participat la vot.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali in unanimitate.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli și a Anexelor de fundamentare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale
SOLCETA SA, Ştei
Comisiile 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre, iar comisia nr 1 a avizat
nefavorabil proiectul de hotarare.
dl. Miara: spune ca avizul nefavorabil se datoreaza faptului ca, in cadrul sedintei pe comisii
deoarece propunerea de acolare a sumei de 100.000 lei pentru investitii la Solceta nu a fost
sustinuta de catre ceilalti membri ai comisiei.
dna. Matei: incepe prin a spune ca aprobarea bugetului este esentiala pentru buna functionare
a societatii, dar totodata, mai spune ca, in functie de disponibilitatea executivului de a aloca
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aceasta suma, grupul de consilieri din care domnia sa face parte vor vota favorabil sau nu
bugetul Solcetei pentru anul 2017.
dl. Viceprimar: spune ca, suma de 100.00 lei se va alocat Soclcetei la o urmatoare rectificare
de buget, dar pana atunci, Socleta trebuie sa faca o propunere in acest sens, respectiv sa
identifice despre ce investitie va fi vorba, care este cea mai necesara investitie pentru
societate, investitie care o va ajuta sa isi eficientizeze activitatea, iar Administratia Publica
Locala va aloca suma in functie de disponibilitatea bugetului propriu si bineinteles in functie
de cuantumul sumei, care poate sa fie mai mare de 100.000 lei sau mai mica.
dl. Miara: propune aprobarea la Anexa 5 a sumei de 100.000 lei, urmand ca CA sa stabileasca
aceasta suma pentru investitii, iar la urmatoarea sedinta de Consiliu local sa facem o
rectificare, in care sa fie prinsi bani pentru investitii la Socleta, bani pentru investitii in
sistemul de supraveghere, precum si pentru un post de paza in plus pentru orasul Stei, daca
Planul de paza al orasului va prevede acest lucru, precum si alte necesitati aferente acestei
perioade.
dl. Harn: apreciaza ca nu poate fi prinsa o suma suplimentara in buget atata timp cat nu exista
sursa de finantare asigurata, si nici Solceta nu poate prinde in buget o suma ipotetica fara o
documentatie clara, insa Primaria ar putea achizitiona utilajele necesare Solcetei si ulterior sa
le dea in administrare acesteia.
dl. Staniste: spune ca nu va participa la vot la acest punct din motive de incompatibilitate.
dna. Matei: propune ca in fiecare sedinta in plen a Consiliului Local, la lucrari sa fie prezenta
o persoana din partea conducerii Solcetei, care sa prezinte realizarile din luna precedenta ale
societatii, precum si problemele cu care s-a confruntat in ultima luna.
dl. Rengle: intreaba ce proceduri foloseste Solceta pentru achizitionarea de produse si
servicii?
dl. Turi: spune ca, Solceta nu are ce cumpara pentru ca nu are bani, jumatate din venituri o
reprezinta creante.
dl. Rengle: spune ca, potrivit legii, Solceta in calitate de institutie de interes public, trebuie sa
realizeze orice achizitie prin procedura licitatiei publice. In ceea ce priveste creantele, 20%
din ele tin de Asociatiile de Proprietari, celelalte nu apar nicaieri, unde sunt celelalt creante?
dl. Turi: spune ca, acei 20% la care se face referire, reprezinta doar Asociatiile de Proprietati
cu cele mai mari datorii.
dl. Miara: propune ca, genul de probleme ridicate de dl. Rengle sa fie discutate si solutionate
in cadrul sedintei AGOA de maine.
dl. Mortan: spune ca, in raportul Administratorilor se cere activarea compartimentului de
sprijin si indrumare al Asociatiilor de Proprietati, pe aceasta cale, domnia sa solicita
executivului ca aceasta comisie sa-si faca treaba si sa sprijine Solceta in recuperarea
creantelor.
dl. Viceprimar: comisia la care a facut referire dl. Mortan exista si functioneaza, dar procesul
de clarificare al problemelor este lent, asa ca solicita rabdare si intelegere din partea
consilierilor locali.
dl. Mortan: daca aceasta comisie ar functiona, atunci in raportul administratorilor nu ar exista
solicitarea de activare a acestei comisii.
dl. Miara: solicita executivului ca aceasta comisie de coordonare si indrumare a Asociatiilor
de Proprietari sa-si faca treaba si sa ajute Solceta sa isi recupereze banii.
dna. Odesteanu: spune ca, Solceta finctioneaza conform legii in ceea ce priveste achizitiile de
orice fel, acestea fiind facute pe SEAP.
dna. Matei: intreaba cand se intruneste aceasta comisie?
dl. Viceprimar: spune ca, aceasta comisie se intruneste in functie de de disponibilitatea
membrilor comisiei precum si de disponibilitatea Asociatiilor de Proprietari.
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Cu acordul presedintelui, si cu mentiunea ca voateaza „pentru” la acest punct
precum si la cele care urmeaza, dna. Coroiu Manuela se retrage de la lucrarile sedintei.
dl. Rengle: ca raspuns pentru dna. Odesteanu, spune ca, achizitia de combustibil nu s-a
realizat pe SEAP pentru anul 2017.
dl. Miara: spune ca, Solceta in calitate de institutie cu capital majoritar de stat, are obligatia de
a respecta legea privind achizitiile publice, daca pana acuma nu s-a realizat acest lucru, macar
de acuma inainte sa se respecte acest lucru. Avand in vedere faptul ca, maine va avea loc
sedinta AGOA Solceta, iar daca azi nu se va aproba cei 100.000 lei pentru investitii, riscam ca
demersul de alocare al acestei sume sa se tergiverseze pentru cateva luni de acuma inainte,
astfel investitiile mult astptate la aceasta societate, precum si impactul pozitiv pe care aceste
investitii le vor avea se va lasa asteptat, iar redresarea societatii se va amana si se va ingreuna
si mai mult.
dl. Mortan: solicita 5 minute de pauza pentru consultari si clarificari.
dl. Miara: aproba o pauza de 5 minute pentru consultari.
Se reia sedinta.
dna. Matei: solicita ca bugetul sa ramana asa cum este, dar propune, ca pentru prima sedinta a
plenului Consiliului local, cei din conducerea Solcetei sa vina cu propuneri clare cu privire la
investitiile ce doresc sa le realizeze in anul 2017.
dl. Renglre: pentru igiena si curatenia orasului, propune investirea sumei de 100.000 lei in
pubele subterane.
dl. Miara: apreciaza laudativ propunerea dlui. Rengle, mai ales ca acest gen de pubele si-a
dovedit eficienta in municipiul Oradea.
dl. Miara: 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 13 de voturi „pentru”, dl. Staniste neparticipand la vot.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea ca SC SOLCETA SA ȘTEI, în
calitate de operator al serviciului de salubrizare în orașul Ștei, să încaseze/ perceapă
taxa pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării prin
depozitare, în cuantum de 80 lei/tonă+TVA, de la beneficiarii serviciilor de
salubrizare(poluatorul/producătorul inițial al deșeurilor) , în funcție de cantitatea de
deșeuri colectată și depozitată efectiv, care se va evidenția separat de tariful perceput
pentru serviciile de salubrizare, într-un cont distinct în evidențele contabile ale SC
SOLCETA SA Ștei și va fi virată la ECO Bihor, Oradea.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Rengle: intreaba de ce trebuie aceasta taxa aprobata de Consiliul local din moment ce in
luna martie, cand domnia sa intreba de ce aceasta taxa nu a fost aprobata inca din decembrie
sau ianuarie, toata lumea l-a considerat nebun. In al doilea rand intreaba de cand se incaseaza
aceasta taxa si daca incasarea acestei taxe de la inceput de an a fost legala.
dna. Odesteanu: taxa de 80 lei este instituita prin lege, daca doreste dl. Rengle poate da
Solceta in judecata, dar va pierde. Motivul pentru care s-a initiat acest PH a fost acela ca
Normele de aplicare ale legii sunt neclare, iar pentru a se acoperi aceste neclaritati s-a hotarat
adoptarea unei Hotarari in acest sens. Aceste sume nu se fac venit la societate, prin urmare nu
poate fi inclusa in tarife ci trebuie perceputa separat si constituita intr-un cont distinct
Totodata se preconizeaza ca aceasta taxa se va majora incepand cu luna ianuarie 2018.
dl. Rengle: repeta intrebarea, de cand se percepe aceasta taxa?
dna. Odesteanu: Taxa se percepe de la inceputul anului, aceasta hotarare are rol de informare.
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dna. Matei: intreaba daca avem posibilitatea sa nu platim aceasta taxa?
dna. Odesteanu: NU, aceasta taxa trebuie platita administratorului deponiei, in caz contrat nu
mai avem acces in incinta acesteia.
dna. Matei: intelege ca prin instituirea acestei taxe legiuitorul intentioneaza sa incurajeze
reciclarea si o productie cat mai mica de deseuri nereciclabile.
dl. Staniste: nu participa la vot din motive de incompatibilitate.
dl. Rengle: intreaba de ce administratori deponiilor au primit bani pentru inchidere inca din
2005, dar ce s-a facut cu acesti bani, de ce se cer acuma, alti bani. In continuare mai adauga
faptul ca, sunt orase care nu au platit taxa si au dat in judecata deponia si au castigat, iar in
unele localitati, Primariile au optat pentru plata acestei taxe pentru populatie.
dl. Turi: aceasta taxa se datoreaza nepuerii in practica a Masterplanului pentru judetul Bihor.
dl. Duse: intreaba cine este responsabil cu managementul deseurilor la Solceta? In continuare
spicuieste o serie de prevederi legale care obliga Solceta sa presteze anumite activitati si
intreaba daca aceste prevederi legale sunt respectate.
dna. Odesteanu: spune ca, toate cele enumerate de catre dl. Duse s-au facut.
dl. Miara: 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, acesta fiind
aprobat cu 12 voturi „pentru”, 1 vot „abtinere” (dl. Staniste) si 1 vot „impotriva” (dl. Rengle).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
dl. Miara: Inainte de a se trece mai departe doreste sa atraga atentia executivului si
implicit dnei Secretar asupra faptului ca, urmatoarele 4 PH-uri trebuie adoptate cu
votul a 2/3 din consilieri si nu cu majoritatea calificata asa cum scrie in PH-uri,
solicitand in acest sens corectarea PH-urilor.
Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din
blocul de locuinţe ANL situat pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3, sc. A, ap. 2, parter,
oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei DAMIAN DANIELA MARIA
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect 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 9: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din
blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, bloc Z4, sc. C, ap. 25,
oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui MAGHIAR MARCEL FLORIN
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect 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 10: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din
blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, bloc Z4, sc. B, ap. 19,
oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui COMAROMI NICOLAE
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
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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 11: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din
blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, bloc Z4, sc. B, ap. 13,
oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui BALACIU DANIEL ANDREI
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect 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 12: Proiectul de hotărâre Privind
desemnarea reprezentanţilor
Consiliului local al oraşului Ştei în Consiliul de Administrație al Spitalului Orăşenesc
Ştei
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Viceprimar: spune ca, in cadrul Comisiei nr.1 s-au formulatr propunerii atat pentru membri
plini cat si pentru supleanti, astfel, membri plini: Vieriu Cristian si Weselowski Sorina, iar
membri supleanti: Nicoras Razvan si Berhencz Cristina.
Se trece la vot secret, rezultatul votului fiind urmatorul: Vieriu Cristian-13 votui
„pentru”, Weselowski Sorina-14 votui „pentru”, Nicoras Razvan-13 votui „pentru”, Berhencz
Cristina-14 votui „pentru”.
dl. Miara: in calitate de presedinte de sedinta, supune la vot PH per ansamblu, acesta fiind
votata favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 13: Diverse.
dl. Staniste: solicita grupului de consilieri PSD sa insiste pe langa Guvernul Romaniei pentru
eliminarea acestei taxe.
dna. Matei: spune ca, aceasta taxa este o Directiva Europeana ce trebuie respectata.
dl. Staniste: spune ca, Directiva Europeana iti spune ce sa faci, nu instituie taxe.
dl. Jude: propune sa nu se mai tina sedintele pe comisii, unde orcum nu se discuta nimica, si
sa se faca doar sedinte in plen.
dl. Miara: spune ca, de multe ori, materialele pentru sedintele pe comisii sunt primite chiar
inainte de inceperea sedintei, nu cu 3 zile inainte, asa cum prevede Regulamentul, prin urmare
acestea nu pot fi studiate in amanunt, plus sa in sedintele pe comisii nu vin cei care fac
raporate pentru a le sustine.
dl. Harn: legat de sugestia dlui Rengle, care propunea ca Primaria sa plateasca pentru
populatie taxa de 80 lei, asa cum o fac si alte Primarii, spune ca, Primariile care isi pot face
acest lucru sunt primarii cu bugete puternice, gen Bucuresti sau Oradea, prin urmare, pana
cand orasul Stei nu va avea bugete similare, propunerea dlui Rengle nu este viabila. In final
spune ca, cei care fac propuneri sa vina si sa arate si sura de finantare care sa sutina
propunerea.
dl. Duse: se arata nemultumit de faptul ca, pe siteul Primariei sunt afisate datele personale ale
alesilor locali, solicitand corectarea acestei stari de fapt. In continuare, intreaba care este
situatia cu parcul industrial si cu investitorii promisi pentru orasul Stei, pentru ca de 5 ani tot
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vin si nu mai ajung. Atrage din nou atentia asupra numarului mare de caini vagabonzi din
oras, solicitand executivului sa ia masuri in acest sens. In continuare, intreaba daca au fost
adresate invitatii, asa cum domnia sa a solicitat, catre conducatorii institutiilor publice din
oras, ca sa vina in plenul Consiliului local ca sa isi expuna problemele cu care se confrunta,
deoarece a inteles ca la Scoala Generala s-au primit numai 15 m³ de lemne, consumul fiind de
400 m³. O alta problema o reprezinta bursele pe care nu le dam la scoli, intreband cum este
posibil asa ceva.
dna. Boloca: spune ca, banii pentru burse vin de la Minister prin intermediul Consiliului local.
dl. Duse: in sedinta de luna trecuta, a solicitat prelungirea iluminatului pe str. Aleea Miron
Pompiliu, cu aceasta ocazie rea aceasta solicitare, de asemenea, solicita ca executivul sa
insiste pe langa CNADR ca centura sa se reparte si sa fie iluminata.
dna. Boloca: avand in vedere ca initiativa privind supravegherea cu camere video a orasului ii
apartine domniei sale, doreste ca, institutiile de invatamant din oras sa fie cuprinse in planul
de supraveghere al orasului, deoarece scolile au sisteme de supraveghere propii, dar acestea
sunt limitate doar la propria incinta, multe neregului au loc in imediata vecinatate a scolilor.
Prin urmare, un numar de doar 6 camere video este mic, avand in vedere ca avem 3 institutii
de invataman in oras plus gradinitele.
dl. Duse: in completarea celor spuse de dna. Boloca, spune ca, acele „nereguli” la care se
facea referire, sunt reprezentate de consumul de droguri, prin urmare, amplasare de camere de
supraveghiat video in preasma scolilor este de o reala importanta.
Cu acordul presedintelui, dna. Boloca Nicoleta se retrage de la lucrarile sedintei.
dl. Rengle: ca raspuns dlui Harn, spune ca, in momentul cand a criticat ceva a aratat si solutia,
problema a fost ca nu l-a ascultat nimeni. De asemenea, spune ca, orasul Orsova, nu a platit
acesta taxa de 80 lei, si a dat in judecata deponia pentru a-si recupera banii, acelasi lucru il
recomanda si pentru orasul Stei, pentru ca aceasta suma este perceputa nelegal.
dl. Mortan: isi cere scuze fata de dl. Viceprimar pentru ca nu a urmarit tualetarea unei salcii,
aceasta fiind prima data cand o solicitare a domniei sale are finalizare.
dl. Viceprimar: spune ca, s-au rezolvat mult mai multe probleme pertinete ridicate de dl.
Mortan si de catre ceilalti consilieri decat vrea dl. Mortan sa lasa sa se vada, iar pe viitor are
convingerea ca si alte nereguli cu care este sesizat executivul Primariei Stei se vor solutiona.
dl. Mortan: in continuare, doreste sa reia o serie de probleme „pertinete” cu care se confrunta
cetetenii orasului Stei, probleme care pentru a fi rezolvate nu necesita bani ci doar bunavointa
din partea executivului, astfel:
-solicita montarea de banci pe marginea drumului care duce spre Cimitirul Orasenesc precum
si in incinta Cimitirului;
-de asemenea, solicita amenajarea zonei din fata fostei Policlinici, precum si amenajarea unei
rampe pentru persoanele cu handicap.
- legat de blocurile ANL, intreba daca primaria va oferi vopsea pentru zugravirea scarilor de
blocuri de la blocurile ANL de pe str. Andrei Muresanu?
-intreaba, care este stadiul in care se afla initiativa consilierilor locali de schimbare a
denumirii str. Baita in str. ing. Pantea Petru;
Dna. Secretar: demersurile necesare s-au facut, documentele necesare s-au inaintat si
momentan asteptam raspuns oficial in termen de 60 de zile de la inregistrarea cererii..
dl. Mortan: in continuare, solicita executivului sa efectueze demersurile necesare pentru
curatarea albiei Crisul Baita, deoarece in eventualitatea unei viituri riscul de inundatii este
ridicat.
-la Policlinica sunt spatii neocupate, in acest sens, intreaba, cand vor fi scoase la licitatie?
-in sedinta trecuta a solicitat executivului un tabel cu modul de repartizare a lemnelor la
institutiile din oras, doreste sa stie de ce nu l-a primit.
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dl. Viceprimar: legat de aceasta ultima solicitare, spune ca, tabelul este gata facut, dar a uitat
sa il aduca, cerandu-si scuze pe aceasta cale dlui Mortan.
dl. Mortan: mai doreste sa readuca in actualitate o problema nu foarte mare dar care pesista de
aproape un an, respectiv, un capac de la canalizare de pe str. Teiului, solicitand executivului
sa ia masuri pentru clarificarea situatiei.
-in final, spune ca, la blocul 5A, nestiind exact ce scara, de pe str. Andrei Muresanu, sunt
necesare reabilitarea bancilor.
dl. Viceprimar: spune ca o parte dintre aceste banci au fost reabilitate sau chiar schimbate
daca, procesul de reabilitare sau chiar schimbare continua. In continuare spune ca,
informatiile de pe site-ul Primariei Stei se vor corecta in cel mai scurt timp, impreuna cu
reprezentantul primariei responsabil cu administrarea acestuia. Legat de parcul industrial,
solicita consilierilor PSD si ai cualitiei de guvernare, ca sa intervina pe langa conducatorii
Consiliului Judetean Bihor pentru introducerea parcului industrial Stei in Masterplanul pentru
judetul Bihor privind parcurile industriale. Problema cainilor vagabonzi este gestionata
corespunzator, in sensul ca aproape lunar sunt ridicati caini fara stapan din oras. In ceea ce
priveste bursele si premiile pentru elevi, in bugetul local sunt prinsi 60 de mii, bani care sunt
distribuiti la scoli, scolile urmand sa faca distribuirea catre fiecare elev in parte. Repartizarea
lemnelor este prinsa intr-un tabel, care in cel mai scurt timp va fi inaintat consilierilor locali.
Legat de prelungirea iluminatului public pe str. Aleea Miron Pompiliu, aceasta lucrare se afla
in planul executivului, momentan operatorul are maisna stricata. Cu privire la iluminatul
centurii orasului Stei, trebuie sa facem adresa in acest sens la CNADR. In ceea ce priveste
celelalte sugestii si propunerii, ii asigura pe consilierii locali si pe cetatenii orasului Stei ca
vor fi luate in considerare si in functie de timpul si disponibilitatea financiara se vor rezolva
asa cum au fost rezolvate si pana acum.
dl. Mortan: solicita ca interesul executivului fata de problemele ridicate sa nu se mainifeste ca
si pana acum, ci sa fie unul mai intens.
dl. Miara: doreste sa fie informat pentru sedinta urmatoare cu privire la stadiul de
implemnetare a introducerii apei geo-termale in oraul Stei. In ceea ce priveste solicitarea dlui
Viceprimar prin care se cerea ca grupul de consilieri PSD sa faca lobby pe langa conducerea
Consiliului Judetean Bihor cu privire la parcul industrial, apreciaza ca, acesta este un atribut
al executivului, abia cand vor face parte din executiv vor face aceste demersuri precum si
multe altele pentru ca viata si nivelul de trai al cetatenilor orasului Stei sa se amelioreze.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 15:00, drept pentru
care a fost încheiat prezentul proces-verbal, care este format din 11 (unusprezece) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr.103/25.05.2017 – Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 25 mai 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei.
H.C.L. nr. 104/25.05.2017 –Privind aprobarea proceselor verbale ale
edin elor
Consiliului Local al ora ului tei din data de 07.04.2017 i 27.04.2017.
H.C.L. nr. 105/25.05.2017 - Privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli i
a Anexelor de fundamentare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL
SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei.
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H.C.L. nr. 106/25.05.2017 -Privind aprobarea Bilan ului Contabil întocmit la data de
31.12.2016 al Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU
TOŢI”, SRL, Ştei
H.C.L. nr. 107/25.05.2017 - 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. 108 /25.05.2017
H.C.L. nr. 108/25.05.2017- Privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli i a
Anexelor de fundamentare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale SOLCETA SA, Ştei
H.C.L. nr. 109 /25.05.2017–- Privind aprobarea ca SC SOLCETA SA TEI, în
calitate de operator al serviciului de salubrizare în ora ul tei, să încaseze/ perceapă taxa
pentru de eurile inerte i nepericuloase încredin ate în vederea eliminării prin depozitare,
în
cuantum
de
80
lei/tonă+TVA,
de
la
beneficiarii
serviciilor
de
salubrizare(poluatorul/producătorul ini ial al de eurilor) , în func ie de cantitatea de
de euri colectată i depozitată efectiv, care se va eviden ia separat de tariful perceput
pentru serviciile de salubrizare, într-un cont distinct în eviden ele contabile ale SC
SOLCETA SA tei i va fi virată la ECO Bihor, Oradea.
H.C.L. nr. 110 /25.05.2017- - Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3, sc. A, ap. 2, parter, oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-nei DAMIAN DANIELA MARIA
H.C.L. nr. 111 /25.05.2017–Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament
ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, bloc Z4, sc. C, ap. 25,
oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui MAGHIAR MARCEL FLORIN
H.C.L. nr. 112 /25.05.2017- Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament
ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, bloc Z4, sc. B, ap. 19,
oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui COMAROMI NICOLAE
H.C.L. nr. 113 /25.05.2017- Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament
ANL din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, bloc Z4, sc. B, ap. 13,
oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui BALACIU DANIEL ANDREI
H.C.L. nr. 114 /25.05.2017 - Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al
oraşului Ştei în Consiliul de Administra ie al Spitalului Orăşenesc Ştei
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miara Horia Mugurel

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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