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Proces verbal
Încheiat azi 29.06.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna iunie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 182 din data de 23 iunie
2017.
La şedinţă sunt prezenţi 12 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,
dl. Miara Horia i dna. Boloca Nicoleta.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar –ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar prin dispozi ie – jrs.Tirla Liviu.
De asemenea, mai participă la sedin ă, în calitate de invita i:
- dl. Horgiu Miron, pre edinte al Băncii Cooperatiste Izvorul Ştei, impreuna cu echipa de
conducere a bancii;
- dna. Ode teanu Monica – Manager S.C. Solceta S.A. tei;
In vederea sustinerii rapoartelor de specialitate, participa la sedinta dl. Stan Daniel
inspector UAT, dl. Tocut Sorin – topograf si Gaggy P. Iudita – consilier superior in cadrul
Primariei Stei.
Şedinţa este televizată de către postul Naţional TV Beiuş.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Punctul 1: Alegerea președintelui de ședință
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al
ora ului tei, dl. Tirla Liviu, secretar prin dispozi ie, supune spre aprobare alegerea
pre edintelui de edin ă pe luna iunie 2017, în persoana dlui Rengle Aurelian.
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.
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”.
Inainte de inceperea efectiva a sedintei, presedintele de sedinta, da cuvantul dlui
Horgiu Miron, pentru a-si prezenta realizarile institutiei pe care o conduce.
dl. Horgiu: inainte de a prezenta realizarile Bancii Cooperatiste „Izvorul” Stei pentru anul
2016, evoca un scurt istoric al institutiei pe care o conduce, cu mentiunea ca este foarte
mandru de faptul ca, dna. Matei Cristina-consilier local, are functia de Director Adjunct al
acestei Banci. Printre realizarile prezentate se enumera si ocuparea locului 5 in topul bancilor
cooperatiste din Romania, locul I pe tara pentru cea mai buna performanta bancara, locul II la
capital si locul III la profit. De asemenea, mai adauga faptul ca, din datele prezentate reiese
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clar si fara echivoc faptul ca, la nivel national si bancile cu capital pur romanesc sunt
competitive, iar romanii nu gresesc daca apeleaza la serviciile lor. In sustinerea acestora,
spune ca, la acest moment, Banca condusa de domnia sa, inregistreaza 3712 credite, dintre
care doar unul inregistreaza intarzieri la plata, secretul fiind acela ca dobanzile la credite au
doar o cifra. Totodata, domnia sa mai spune ca, devizul institutiei conduse de domnia sa este:
„FACEM BINE CAT PUTEM”. In finalul alocutiunii sale, spune ca, instituttia este in cautare
de urmatoarele categorii de persoane in vederea angajarii:
- 1 informatician
- 1 jurist
- 3 economisti
cu mentiunea ca, cerintele principale in vederea angajarii sunt: sa fie proaspeti absolventi si
media sa fie peste 8 in anii de studiu.
dl. Rengle: spune ca, in lumina celor prezentate de dl. Horgiu, nu greseste cand afirma ca,
domnia sa este bine venita oricand in fata Consiliului local al orasului Stei.
dl. Primar: multumeste dlui Horgiu pentru prezenta in sedinta, spunend de asemenea ca la
randul sau, an de an participa cu mare placere la sedintele Adunarii Genereale a Bancii
Cooperatiste „Izvorul”. In continuare, il felicita pe domnia sa precum si intreg colectivul
Bancii, pentru cei 60 de ani de activitate, precum si pentru realizari.
De asemenea, mai remarca faptul ca, Banca Cooperatista „Izvorul” Stei, inregistreaza
la depozite cele mai mari dobanzi, iar la credite cele mai mici dobanzi, lucru care in opinia
domniei sale este extraordinar.
In final, doreste sa il felicite pe dl. Horgiu Miron pentru intrega sa activitate,
mentionand totodata faptul ca, acesta face onoare titului de CETATEAN DE ONOARE AL
ORASULUI STEI, care i-a fost acordat.
dl. Mortan: spune ca il cunoaste pe dl. Horgiu de peste 25 de ani, respectiv de pe vremea cand
era Primar al comunei Draganesti, iar cei doi au colaborat, si mai spune ca, in momentul cand
i s-a acordat titlul de CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI STEI, domnia sa era
consilier local, iar acum nu resimte decat onoare si mandrie pentru faptul ca a putut fi partas
la acea decernare.
dna. Coroiu: spune ca, in calitate de cadru didactict, doreste sa multumeasca dlui Horgiu si
bancii Cooperatiste „Izvorul” Stei pentru faptul ca, an de an premiaza elevii cei mai meritorii
din insitutia de invatamant in care domnia sa activeaza.
dl. Horgiu: spune ca, anual Banca condusa de domnia premiaza elevii de nota 10 de la cele 7
licee din raza teritorala a Bancii, inclusiv cele 2 in Stei, precum si olimpicul la informatica de
anul trecut din Beius.
In continuare, spune ca, pentru domnia sa este o onoare sa poata sa se ridice la inaltele
standarde impuse de acordarea titlului de CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI STEI,
dorind pe aceasta cale sa lase un cuvant de invatatura generatiilor care vor urma, si anume:
„pentru un succes garantat este nevoie de multa munca si incredere in ceea ce faci”.
Presedintele de sedinta acorda o pauza in vederea retragerii de la lucrarile sedintei a
delegatiei de la Banca Cooperatista „Izvorul” Stei.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
dl.Rengle: în calitate de pre edinte de edin ă, supune la vot aprobarea noii ordini
de zi, suplimentata cu pct. 16, care a fost avizat azi in sedintele pe comisii, astfel avem:
1. Alegerea pre edintelui de edin ă.
2. Aprobarea ordinii de zi.
3. Aprobarea proceselor verbale ale edin elor Consiliului Local al ora ului tei
din data de 02.05.2017, 16.05.2017, 22.05.2017, 25.05.2017 i 26.05.2017.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării UAT ora ul tei la licita ia de
proiecte pe AXA prioritară 3, POR 2014-2020, precum i aprobarea achizi iei serviciilor de
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consultan ă pentru elaborarea cererii de finan are i a tuturor studiilor necesare întocmirii
acesteia(studii de trafic/circula ie, studii de calculare a emisiilor de echivalent CO2 din
transportul rutier urban, etc.).
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui PLAN DE MOBILITATE
URBANĂ DURABILĂ pentru ora ul tei, precum i aprobarea realizării PLANULUI DE
MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ din bugetul local al ora ului tei.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 758 mp., (terenul de sub clădirea HOTEL+SEDIU ADMINISTRATIV – S.C.
SOLCETA S.A.) precum i aprobarea trecerii terenului din proprietatea Statului Român în
proprietatea ora ului tei i domeniul public al ora ului tei.
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării func iei publice de inspector,
clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Organizare
şi Salarizare, post ocupat de a doamna Schmadl Ioana Neli, în inspector clasa I grad
profesional superior.
8. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe
ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2, bl. Z4, sc. C, parter, ap. 3, oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-nei CHINDE LIDIA FELICIA.
9. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe
ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2, bl. Z4, sc. B, parter, ap. 3, oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-nei BERCE IOANA-MĂDĂLINA.
10. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL(apartament cu o
cameră) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2, bl. Z4, sc. B,
parter, ap. 2, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei TULCAN GEORGIANA-DIANA.
11. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL(apartament cu o
cameră) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2, bl. Z4, sc. B,
parter, ap. 11, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei TEF SORINA.
12. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafa ă de 177 mp (aflat pe nr.top.301/1=16mp/853 mp, 302/16=21 mp/388 mp, 303/6=19
mp/1334mp i 304/20=121 mp/420 mp din CF 572 tei), aferent „Spa iu verde neamenajat
situat între Autogara SC Omnitrans SA tei i 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.
13. Proiect de hotărâre Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea prin
licitaţie publică cu strigare a Centralei Termice nr. 5, situată în ora ul tei, str. Poet Andrei
Mure anu, f.n., jude ul Bihor, CF 50416, cu nr. cadastral 50416 tei, cu o suprafa ă
totală de 240 mp(suprafa a construită 211 mp suprafa a utilă totală a centralei este de 179
mp), regim de înăl ime P(parter), cu teren aferent în suprafa ă de 240 mp, cu preţul de
pornire al licitaţiei de 75.000 lei, (pre stabilit de expertul evaluator Tocu Sorin.
14.Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului
Ştei a doi reprezentan i ai Autorită ilor Publice Locale a ora ului tei(un reprezentant al
primarului ora ului tei i un reprezentant al Consiliului Local al ora ului tei), cu statut
de observator, care să facă parte din Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de
director i director adjunct la Colegiul Tehnic „Unirea”, tei.
15. 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.
16. Privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu Administra ia Na ională „Apele
Române”, Administra ia Bazinală de Apă Cri uri (ABA Cri uri) în vederea decolmatării
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Albiei Cri ului Băi a din intravilanul ora ului tei i a albiilor râurilor din perimetrul
ora ului tei.
17. Diverse.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali cu unanimitate de voturi.
Punctul 3:Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al
orașului Ștei din data de 02.05.2017, 16.05.2017, 22.05.2017, 25.05.2017 și 26.05.2017.
dl. Mortan: spune ca, se va abtine de la vot la aprobarea procesului-verbal din data de
02.05.2017 deoarece nu a reusit sa parcurga inregistrarea sedintei cap-coada impreuna cu dl.
Duse si cu dl. jrs. Oras. De asemenea, la alte doua sedinte domnia sa a fost absent, prin
urmare va vota abtinere si la acelea.
dl. Rengle: 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 procesele verbale, acestea
fiind aprobate cu 8 voturi „pentru” i 4 „ab ineri” ( dl. Rengle, dl. Du e, dl. Mortan, dna.
Matei).
Acest punct a fost votat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării UAT orașul Ștei la
licitația de proiecte pe AXA prioritară 3, POR 2014-2020, precum și aprobarea achiziției
serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor
necesare întocmirii acesteia(studii de trafic/circulație, studii de calculare a emisiilor de
echivalent CO2 din transportul rutier urban, etc.).
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl.Rengle: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui PLAN DE
MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ pentru orașul Ștei, precum și aprobarea
realizării PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ din bugetul local al
orașului Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Rengle: spune ca, in cadrul sedintei pe comisii, a avut o solicitare, intreband daca dna. G.
Palffy Iudita a pregatit raspunsul?
dna. G.Pa;ffy Iudita: spune ca, in urma discutiilor curtate cu reprezentantii Administratiei
Publice a municipiului Marghita, a aflat faptul ca, suma la care s-a ridicat investitia a fost de
aproximativ 154 mii lei, aceasta osciland in functie de numarul de locuitori, iar intocmirea
PLANULUI DE MOBILITATE URBANA se face cam intr-un interval de 4-5 luni. De
asemenea, mai spune ca, fara un astfel de PLAN, pe viitor nu se va putea aplica la alte
proiecte, acest gen de plan fiind similar cu STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI.
dl. Mortan: spune ca, unele masuri impuse sunt antisociale, respectiv limitarea circulatiei
autovehiculelor in oras, limitarea navetismului, prin urmare este impotriva. De asemenea, mai
spune ca, nu poate sa voteze acest punct, deoarece la pct. 12 pe ordinea de zi, apare un PH
care incurajeaza dezvoltarea circulatiei in zona centrala a orasului, prin crearea unei parcari la
magazinul Penny, celel doua PH-uri contrazicandu-se reciproc.
dl. Rengle: 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 11 voturi „pentru” i o „ab inere” (dl. Mortan).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral
nou în suprafaţă de 758 mp., (terenul de sub clădirea HOTEL+SEDIU
ADMINISTRATIV – S.C. SOLCETA S.A.) precum și aprobarea trecerii terenului din
proprietatea Statului Român în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului
Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Rengle: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7:Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției publice
de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Resurse
Umane, Organizare şi Salarizare, post ocupat de a doamna Schmadl Ioana Neli, în
inspector clasa I grad profesional superior.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Rengle: 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 8: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din
blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 2, bl. Z4, sc. C, parter,
ap. 3, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei CHINDE LIDIA FELICIA.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Rengle: 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, nr. 2, bl. Z4, sc. B, parter,
ap. 3, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei BERCE IOANA-MĂDĂLINA.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Rengle: 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(apartament cu o cameră) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei
Mureșanu, nr. 2, bl. Z4, sc. B, parter, ap. 2, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei TULCAN
GEORGIANA-DIANA.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Rengle: 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.
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Punctul 11: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament
ANL(apartament cu o cameră) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei
Mureșanu, nr. 2, bl. Z4, sc. B, parter, ap. 11, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei ȘTEF
SORINA.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Rengle: 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: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr
cadastral nou în suprafață de 177 mp (aflat pe nr. top. 301/1=16mp/853 mp, 302/16=21
mp/388 mp, 303/6=19 mp/1334mp și 304/20=121 mp/420 mp din CF 572 Ștei), aferent
„Spațiu verde neamenajat situat între Autogara SC Omnitrans SA Ștei și 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.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dna. Matei: intreaba pentru ce se doreste constituirea acestui nou numar cadastral.
dl. Viceprimar: se doreste constituirea unui nou numar cadastral pentru a se putea reabilita in
bune conditii acea zona.
dl. Mortan: spune ca, in sedinta pe comisii a cerut lamuriri cu privire la acest punct, iar dl.
Mut, ne-a adus un certificat de urbanism expirat. Acuma a inteles ca se doreste ca acest spatiu
sa fie folosit de catre Penny Market ca si parcare, in acest sens intreaba executivul daca exista
vreo solicitare in acest sens, sau se doreste doar reabilitarea zonei asa cum a spus dl.
Viceprimar. Urmare acestor aspecte, pana nu se clarifica situatia, domnia sa propune ca acest
PH sa nu fie votat favorabil.
dl. Jude: din discutiile purtate in comisii a inteles ca se doreste clarificarea situatiei juridice a
acelei zone, lucru cu care domnia sa este de acord.
dl. Tocut: explica consilierilor care este obiectul acestui PH, aratand ca este vorba despre o
fasie de teren situata intre propietatea SC Omnitrans si str. Andrei Muresanu, clarificarea
situatiei juridice a acesteia este un lucru cat se poate de normal si legal, solicitand pe aceasta
cale consilierilor locali sa voteze favorabil acest PH.
dl. Mortan: spune ca, in opinia domniei sale este de acord cu acest PH daca stie ca vine Penny
in oras, dar are nevoie de o solicitare scrisa in acest sens, cand aceasta va exista domnia sa va
vota PH-ul, pana atunci nu vede oportunitatea adoptarii acestui PH.
dl. Viceprimar: spune ca alaltaieri SC Omnitrans a facut cerere pentru reinnoirea certificatului
de urbanism, prezentand-o dlui Mortan.
dl. Rengle: solicita efectuarea unui studiu de impact in oras inaintea aprobarii cronstruirii unui
nou magazin. In opinia domniei sale, Penny este o firma straina, cu foarte putine produse
romanesti si nu crede ca prin deschiderea unnui nou spatiu comercial s-ar crea avantaje pentru
cineva din orasul Stei. Ca alternativa, propune ca executivul sa ofere spatiu in afara orasului,
la o intrare in oras, unde acest mega magazin sa functioneze in parametri optimi.
dl. Vulciu: spune ca aceleasi discutii au fost purtate si atunci cand au venit firmele Unicarm si
Profi in oras, cu toate acestea, niciun magazin din oras nu s-a inchis, si ca sa raspunda
intrebarii dlui Rengle, respectiv, cine va beneficiat de pe urma deschiderii unui nou spatiu
comercial, domnia sa spune ca, cetatenii orasului si chiar ai zonei vor beneficia de pe urma
deschiderii unui nou spatiu comercial, prin crearea de noi locuri de munca pe de o parte si
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prin crearea unei concurente mai mari intre comercianti, concurenta de pe urma careia tot
consumatorul final, adica cetateanul, va beneficia.
dl. Rengle: spune ca, Penny din Beius are 18 salariati, Unicarm din Stei are 20 de angajati,
dupa ce va veni penny in Stei, numarul angajatilor de la Unicarm va scadea la 15. De
acemenea, mai spune ca, pe termen scurt impactul venirii magazinului Penny in Stei va fi bun,
dar pe termen mediu si lung este o alta poveste. Com Aliment are momentan 12 angajati, si
domnia sa considera ca numarul acestora va scadea odata cu venirea Penny Market in Stei.
dl. Harn: spune ca, discutiile au divagat de la subiectul care face obiectul acestui PH, acesta
este formarea unui numar cadastral nou, nu oportunitatea schimbarii sau a destinatiei acestui
teren. Legat de subiectul efectiv al acestui PH, domnia sa spune ca, pentru a se putea amenaja
acea zona, este impetuos necesar formarea acestui numar cadastral nou, aspect care este cat se
poate de legal, si care nu produce nici un efecti fizic in teren, celelalter discutii tin de punctul
17 de pe ordinea de zi, respectiv Diverse. Acest PH este un prin pas in vederea deschiderii
posibilitatii pentru Administratia Publica Locala a orasului Stei pentru amenajarea acelei
zone, momentan terenul fiind in proprietatea Statului. In final atrage atentia consilierilor sa
respecte economia de piata si principiul liberei concurente.
dl. Rengle: intreaba unde este nationalismul local, cu cateva minute inainte laudam si il
aplaudam pe dl. Horgiu pentru realizariele unei firme pur locale si acuma vrem sa dam unda
verde unui magazin care nu are nimica in comun cu judetul Bihor si care nu comercializeaza
niciun produs de la firmele European FOOD. Puteam sa asfaltam autogara, ca un favor pentru
Omnitrans, decat sa il dam la Penny Market.
dna. Matei: este foarte confuza fata de acest PH, pentru ca in comisii au fost purtate o serie de
discutii, acuma in plen se discuta cu totul alt ceva, prin urmare, pana nu se edifica, domnia sa
se va abtine de la vot la acest PH.
dl. Jude: spune ca, SC Omnitrans a solicitat un certificat de urbanism, noi putem sa il dam sau
nu, nu trebuie sa facem noi strategia de marketing a firlemelor Transilvania, au ei echipe
intregi de oameni care se ocupa cu strict asa ceva.
dl. Mortan: in aceasta sedinta s-a aprobat Planul de Mobilitate, prin care se restrangea accesul
masinilor in zona centrala, acuma se doreste sa se aprobe 43 locuri de parcare in zona centrala
a orasului, aceasta situatie necesita in opinia sa un studiu de impact, care va clarifica situatia
pentru toti cei sceptici fata de acest PH.
dl. Primar: raspunzand solicitarii dlui Rengle de asfaltare a autogarii, spune ca acest lucru nu
este posibil deoarece aceasta nu se afla in proprietatea Administratiei Publice Locale. In
aceeasi ordine de idei, spune ca, facand parte din U.E. trebuie respectate tratatele
internationale semnate de tara noastra, printre acestea se regaseste si respectarea principiului
liberei concurente si nediscriminarii. Orasul Stei nu ar fi singurul oras din tara unde s-ar
amplasa magazine Penny mijlocul orasului, situatii similare se regasesc la Beius, Salonta
Oradea si asa mai departe. Pe aceasta cale, domnia sa indeamna consilierii locali sa voteze
fara discriminare, sa voteze cu respectarea principiului liberei concurente, pentru ca orice
concurenta nu duce de obicei la progres. In continuare, spune ca, acest PH este un prim
raspuns la eterna intrebare: CE FACEM CU AUTOGARA? Constituirea numarului cadastral
pentru acest teren si trecerea acestuia in domeniul public al orasului Stei, reprezinta un prin
pans in cea ce priveste amnajarea si modernizarea corespunzatoare a acestei zone centrale a
orasului, dar daca se doreste de catre anumiti consilieri locali ca aceasta zona sa fie in
continuare un continuu generator de praf, mizerie, apa si disconfort, sa se exprime prin vot
impotriva PH-ului. Legat de PLANUL DE MOBILITATE aprobat, acesta urmareste sa ajute
la reducerea numarului de autovehicole care intra in oras si sa le optimizeze traseele in asa fel
incat cetatenii orasului Stei sa aiba de castigat, in acest sens circulatia cu biciclete prin oras va
fi incurajata si mai mult. PH supus dezbaterii la acest punct, este necesar a fi aprobat,
deoarece cei de la Omnitrans au solicitat certificat de urbanism pentru acea zona, terenul care
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face obiectul acestui Proiect este un trotuar care are nevoie urgenta de reamenajare, acest
lucru se poate face doar prin formarea unui nou numar cadastral.
dna. Matei: intreaba daca primaria nu poate sa le ofere un spatiu in afara orasului celor de la
Penny Market.
dl. Primar: in momentul cand am propus celor de la Penny cele solicitate de catre dna. Matei,
discutiile cu cei de la Omnitrans erau deja foarte avansate.
dl. Harn: spune ca, efectele secundare care ii sperie pe consilierii din opozitie din cadrul
Consiliului local Stei este acela ca: se vor crea noi locuri de munca, se va deschide un
magazin nou, se va amenaja o parcare si un trotuar, ambele corespunzatoare din punct de
vedere urbanistic cu zona respectiva, se va reduce disconfortul cauzat de praf si se va reduce
poluarea din zona centrala a orasului prin limitarea accesului autobuzelor.
dl. Rengle: spune ca, prin faptul ca presedintii firmelor Transilvania vand centul orasului unei
firme din afara tarii, denota lipsa de interes si de lialitae fata de locuitorii acestei zone.
In 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 8 voturi „pentru” i 4 „ab ineri” (dl. mortan, dna. Matei, dl. Rengle si dl. Duse).
Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat de către consilierii locali.
dl. Duse paraseste lucrarile sedintei din motive personale cu acordul Presedintelui de
sedinta, cvorumul de sedinta se reduce de la 12 la 11 consilieri locali prezenti.
Punctul 13: Proiect de hotărâre Privind aprobarea caietului de sarcini pentru
vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a Centralei Termice nr. 5, situată în orașul
Ștei, str. Poet Andrei Mureșanu, f.n., județul Bihor, CF 50416, cu nr. cadastral 50416
Ștei, cu o suprafață totală de 240 mp(suprafața construită 211 mp suprafața utilă totală
a centralei este de 179 mp), regim de înălțime P(parter), cu teren aferent în suprafață de
240 mp, cu preţul de pornire al licitaţiei de 75.000 lei, (preț stabilit de expertul
evaluator Tocuț Sorin.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Harn: apreciaza acest PH si felicita initiativa executivului de a valorifica in sfarsit aceasta
cladire care se degradeaza pe zi ce trece.
dl. Rengle: intreaba daca stategia de incalzire a orasului Stei pentru urmatorii 5 ani este
afectata de faptul ca vindem acest spatiu, precum si celelalte care deja s-au vandut?
dl. Primar: raspunzand dlui Rengle privind stategia de incalzire a orasului, domnia sa spune
ca, avem o strategie in acest sens si ea se bazeaza pe apa geo-termala si pe gazul natural,
ambele necesitand spatii mult mai mici, pe care le detinem, decat cel pe care il detine o
centrala termica pe cobustibil solid asa cum este cea care dorim sa o vindem. Totodata mai
adauga faptul ca, centrala care face obiectul acestui PH se afla intr-un grad avansat de
degradare si reprezinta un pericol pentru cei care locuiesc in zona respectiva.
dl. Rengle: 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 locali.
Viceprimarul orasului Stei, solicita o pauza in vederea consultarilor pentru pentrcul
urmator.
Punctul 14: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul
Local al oraşului Ştei a doi reprezentanți ai Autorităților Publice Locale a orașului
Ștei(un reprezentant al primarului orașului Ștei și un reprezentant al Consiliului Local
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al orașului Ștei), cu statut de observator, care să facă parte din Comisia de concurs
pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct la Colegiul Tehnic „Unirea”,
Ștei.
Comisia 1 are propuneri în plen, in comisia 2 dl. Rengle la propus pe dl. Mortan, care
ulterior a renuntat, iar comisia 3 a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dna. Matei: îl propune din partea grupului de consilieri din care face parte domnia sa pe dl.
Miara Horia.
dl. Harn: spune ca, reprezentantul primarului nu poate fi votat de catre Consiliul local,
Primarul sa isi desemneze prin Dispozitie reprezentantul, prin urmare solicita modificarea
acestui PH.
dl. Rengle: 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 se trece la vot secret, rezultatul votului consemnat
de catre comisia de validare este de 8 voturi „pentru” şi 3 voturi „împotrivă” pentru
desemnarea dlui Miara Horia din partea Consiliului local Stei.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 15: Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului
Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină aprobarea
ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei.
Comisiile 1, i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre, iar comisia 2 a avizat
nefavorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Preşedinte de şedinţă constată că dl. Staniste Ovidiu nu participa la vot la acest
PH din motive de incompatibilitate.
dl. Rengle: 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 16: Privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu Administrația
Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Crișuri (ABA Crișuri) în
vederea decolmatării Albiei Crișului Băița din intravilanul orașului Ștei și a albiilor
râurilor din perimetrul orașului Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
dl. Mortan: îşi exprimă susţinerea faţă de acest PH cu menţiunea că şi domnia sa a avut o
propunere în acest sens şi speră ca în cel mai scurt timp să se demareze lucrările. De
asemenea, propune să se amenajeze şi Crişul Băiţa similar cu Valea Nimăeştilor care
traversează municipiul Beiuş, respectiv o zonă de promenadă dacă se poate, dar solicită în
mod special, decolmatarea Crişului Băiţa.
dl. Primar: spune că, cei de la apele Române trebuie să iniţieze un proiect în acest sens,
momentan această AXĂ de finanţare nu s-a deschis, iar legat de proiectul de la Beius de pe
Valea Nimăieştilor, acesta a fost depus cu 10 ani în urmă şi abia acuma se apropie de final.
dl. Stanişte: întreabă care sunt lucrările efective care stau în spatele acestui PH?
dl. Primar: spune că, lucrările ce le va implica acest PH sunt strict legate de decolmatare şi
curăţare a cursului de apă, noi urmând să le asigurăm necesarul de combustibil, iar
amenajarea malurilor, similar cu municipiul Beiuş, este un deziderat împătăşit şi de
Executivul Primăriei Ştei, în acest sens s-au făcut solicitări către Apele Române şi se aşteaptă
deschiderea liniilor de finanţare.
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dl. Rengle: 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 locali.
Punctul 17: Diverse
dl. Rengle: având în vedere faptul că, avem un an de mandat, domnia sa ar dori de la fiecare
consilier să afle punctele în plus şi cele în minus din acest an de exercitare a unei funcţii
publice.
dl. Stanişte: spune într-un mod ironic că, a apreciat votul consilierilor din opoziţie la punctul
12 de pe ordinea de zi, când în urma avizului din şedinţa pe comisii erau 14 voturi favorabile,
iar în urma votului din plen s-au adunat doar 8 voturi în favoarea unui PH care viza
stimularea concurenţei în mediul primat din oraşul Ştei precum şi amenajarea unei zone din
oraş şi crearea de noi locuri de muncă, aceste mici detalii spun multe despre modul cum
consilierii din opoziţie înteţeg dezvoltarea şi progresul în oraşul Ştei, acest gen de manevre
fiind constante pe toată durata mandatului de 1 an al actualului Consiliu local.
dl. Harn: solicită executivului să îi pună la dispoziţie toată documentaţia care a stat la baza
concesionării unui teren pentru o ″crâşmă″ situată în mijlocul str. Andrei Mureşanu.
dl. Cuc: legat de cele solicitate de către dl. Rengle, privind primul an de mandat spune că,
domnia sa este în an doile an de mandat ca şi consilier local, dar în acest prim an al celui de-al
II-lea mandat a auzit mai multe ″perle″ decât a auzit în cei 4 ani anteriori. Spre exemplu,
citez: pentru ce avem noi nevoie de asfalt în oraşul Ştei, am încheiat citatul, sau citez: pentru
ce avem noi nevoie de Penny Market în oraşul Ştei, am încheiat citatul. Tot azi, dl. Rengle,
avea un discurs de susţinere înflăcărată a celor de la grupul firmelor Transilvania în primele
10 minute când s-a discutat punctul 12 de pe ordinea de zi, dupa aceea, într-un mod diametral
opus, a ajuns să îi critice aspru pe cei de la conducerea grupului de firme Transilvania.
dl. Rengle: spune că, domnia sa a ăncercat să fie cât se poate de obiectiv, nu a blamat nici
grupul de firme Transilvania, nici SC Omnitrans şi nici pe cei de la Penny, domnia sa a vrut
doar să sublinieze şi să atragă atenţia asupra impactului negativ ce l-ar aduce deschiderea unui
magazin de talia Penny în Ştei, deoarece cifra de afaceri a celor de la Unicarm a scazut cu
15% după ce s-a deschis magazinul Profi în Ştei, iar dacă vine Penny în Ştei vor urma măsuri
de concediere în perioada imediat următoare asa cum s-a întâmplat şi când a venit Profi.
dl. Cuc: spune că, ceea ce dl. Rengle a afirmat în legătură cu concedierile care au avut loc în
perioada imediat următoare deschiderii magazinului Profi este un neadevăr, deoarece potrivit
dateor statistice, în acea perioadă numărul şomerilor din oraş a scăzut, poate că au scăzut
numărul de angajaţi de la firmele concurente, dar aceştia au fost absorbiţi de noul magazin,
care în plus a facut şi angajări suplimentare.
dl. Rengle: spune ca, pentru sedinta urmatoare, va aduce o evidenta scrisa a numarului de
someri existenti in Stei dupa inchiderea firmei Pamara.
dl. Vulciu: solicita tuturor consilierilor locali ai orasului Stei sa votez potrivit consitiintei si
respectand juramantul depus, respectiv „pentru binele locuitorilor orasului Stei”.
Cu acordul Presedintelui de sedinta, dna. Coroiu si dna. Afrusinei se retrag de la
lucrarile sedintei, cvorumul de sedinta fiind de 9 consilieri locali prezenti.
dl. Mortan: urmare celor solicitate de catre dl. Harn, la randul sau, cere executivului sa ii puna
la dispozitie toate documentele care au stat la baza inchirieii Cantonului Silvic Petrileni. De
asemenea il intereseaza sa afle care sunt datoriile firmei dlui Harn la Solceta cu chiria si cu
apa, pentru ca a inteles ca acestera depasesc suma de 100 milionane lei vechi. O alta problema
pe care domnia sa doreste sa o abordeze este, CONSTIINTA, domnia sa o are si voteaza PHurile supuse aprobarii potrivit convingerilor proprii, recomandand pe aceasta cale ca toti
consilierii sa apeleze la constiinta, si sa nu cumuleze pensie cu salariu si alte indemnizatii, in
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timp ce multi locuitori ai orasului Stei trebuie sa se descurce luna de luna cu salariul minim pe
economie. Persoanele enumerate anterior, nu inteleg nici cum functioneaza economia de piata
si nici ce inseana pentru un agent economic de nivel local deschidera unui mega magazin in
imediata vecinatate. In aceeasi ordine de idei, solicita dlui Primar sa puna la dispozitia dlui
Harn cele solicitate.
dl. Primar: spune ca , nu poseda documentele la care s-a facut referire.
dl. Mortan: in continuare, solicita Primarului un raport de activitate pentru luna in curs, nu
neaparat in scris, dar ca o informare pentru consilieri pentru ca acestia sa fie la curent cu
evenimentele care au loc in orasul Stei precum si cele care implica Administratia Publica
Locala a orasului Stei. In aceeasi ordine de idei, intreaba de ce deplasarile la Hajdudorog,
Drajna si Svinita cu ocazia Zilelor acestor localitati, nu au fost prezentate consilierilor locali
ca posibilitai de participare activa la aceste deplasari, in acest fel, legatura dintre orasul Stei si
aceste localitati infratite s-ar fi putut consolida si mai mult. In continuare, il felicita pe
Viceprimar pentru faptul ca au inceput lucrarile la Policlinica. In ceea ce priveste amplasarea
de banci la cimitir, domnia sa a constatat ca actiunea a inceput dar este foarte „anemica”, pe
aceasta cale solicita executivului intensificarea actiunilor. Mai doreste sa solicite executivului
sa dea curs favorabil solicitarii unor cetateni ai orasului cu privire la taierea unor plopi, care
sunt foarte inalti si batrani si prezinta un pericol pentru zona respectiva. Un alt lucru despre
care vrea sa vorbeasca, sunt parcurile, avem unul in spatele blocului turn si unul in spatele
librariei, ambele nu sunt bine intretinute, in acest sens, domnia sa propune ingradirea lor
pentru ca paza si intretinerea sa se realizeze mai eficient. Doresete sa fie informat cu privire
stadiul in care se afla demersurile pentru schimbarea denumirii strazii ing. Pantea Petru. Intr-o
alta ordine de idei, solicita executivului o mai mare implicare si o mai buna reglementare a
parcarii autovehiculelor pe zona verde. In continuare, solicita executivului amplasarea unei
trecerii pentru pietoni in trebtul blocului ANL situat pe str. Andrei Muresanu, nr. 4-A,
deoarece sunt multi copii in zona respectiva, solicitand totodata sporirea vizibilitatii
indicatorului cu limitarea de viteza din acea zona. De asemenea, domnia sa a vazut ca s-au
facut ceva lucrari la gara, si doreste sa stie care este scopul acestor lucrari, daca nu are
momentan un scop, doreste sa propuna ca acea zona sa fie facuta parcare pentru camioane.
Mai doreste sa solicite un capac la canalizare pe str. Teiului.
dl. Viceprimar: spune ca, problema capacului la care s-a facut referire a fost rezolvata deja.
dl. Mortan: mai doreste sa fie informat daca se mai poate face cadastrarea gratuita a
terenurilor. De asemenea, solicita viceprimarului sa ii comunice componenta comisiei de
inventariere a padurilor, daca aceasta a fost constituita, precum si tabelul promis cu
cantitatiele de lemne repartizate la institutiile publice din oras.
dl. Viceprimar: o sa puna la dispozitia dlui Mortan, tabelul cu cantitatile de lemne repartizate
institutiilor publice din oras.
dna. Matei: spune ca, a primit de la Solceta o informare cu planul; de investitii si vrea sa stie
daca esecutivul are in vedere aceste propuneri, respectiv daca a gandit o rectificare de buget
care sa acopere macar o parte din investitiile de care Solceta are nevoie.
dl. Mortan: intreba daca vor incepe in acest an lucrarile privind amenajarea zonei verzi din
jurul blocurilor ANL de pe str. Andrei Muresanu.
dl. Viceprimar: legat de amplasarea bancilor la cimitir, operatiunea a inceput, si va continua
pana cand toate aleile din cimitir vor avea numarul de banci necesar. Parcurile din spatele
blocului turn si din spatele librariei sunt intretinute, iar propunerea cu ingradirea lor nu i se
pare eficienta domniei sale, dar daca dl. Mortan doreste sa initieze un PH in acest sens, acesta
va fi supus aprobarii Consiliului local si in functie de decizia acestuia ne vom conforma in
calitate de executiv. Legat de amenajarea zonei verzi de langa blocurile ANL de pe str. Andrei
Muresanu, lucrarea este in curs de autorizare, urmand ca in cel mai scurt timp sa inceapa
lucrarile. In final, doreste sa raspunda la intrebarea dlui Rengle, cu privire la parerea domniei
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sale despre acest prim an de mandat, domnia sa doreste sa multumeasca in primul rand
vechiului Consiliu local care intr-adevar vota cu constiinta si in spiritul legii, si cel mai
important in folosul cetateanului, din pacate, cu parere de rau, nu poate spune ca in acest
prim an de mandat al noului Consiliu local toti consilierii locali au votat in acelasi spirit.
dl. Rengle: in primul rand doreste sa intrebe care este viziunea executivului pentru urmatorii 3
ani, iar in al doilea rand apreciaza ca Strategia de investitii a Socletei este o simpla lista, o
enumerare de idei si valori, care este o bataie de joc si de o lipsa de responsabilitiate din
partea celor care au intocmit-o, pe aceasta cale il roaga pe dl. Staniste sa explice aceasta lista.
Dl. Cuc se retrage de la lucrarile sedintei, cvorumul de sedinta fiind de 8 consilieri
locali prezenti
dl. Viceprimar: spune ca, adresa Solcetei este exact ceea ce am cerut noi in sedinta de consiliu
anterioara, respectiv O LISTA CU CEEA CE AU NEVOIE, pentru ca noi ulterior sa le
putem analiza si sa le prioritizam.
dl. Primar: legat de activitatea din primul an de mandat a noului Consiliu local, domnia sa ar
nota cu nota 6, pe o scara de la 1 la 10, eficienta acestuia. In sprijinirea celor afirmate anterior
domnia sa spune ca, in acest prim an de mandat, Consiliul Judetean Bihor a alocat suma de
1,5 miliarde lei vechi pentru Stei fata de anul 2016 cand au fost alocati 8 miliarde lei vechi,
orasul Stei care deserveste prin serviciile sale intreaga zona (Spital, Politie, Pompieri,
Evidenta Populatiei, Banci) a primit mai putin decat multe comune din judet. In acest prim an
de mandat s-au depus 27 de proiecte la Ministerul Dezvoltarii, si avem 1 proiect se afla in
prefinantare, respectiv proiectul cu amenajarea Lacului Orasenesc Stei. De asemenea mai
avem depuse inca 3 proiecte pe Inter-Reg RO-HU si speram sa mai depunemin ca 3 proiecte.
La intocmirea ascestor proiecte au contribuit colegii din primarie de a caror implicare sunt
foarte multumit. Pe de alta parte, nu este multumit de activitatea unor consilieri care in opinia
domniei sale vin deajaba la sedintele de consiliu local si voteaza impotriva PH-urilor necesare
cetatenilor. Toti in consiliul local suntem colegi si prieteni, dar daca nu colaboram cand este
nevoie pentru binele populatiei, domnia sa nu ii va mai considera colegi si prieteni pe cei care
prin votul lor se opun dezvoltarii orasului Stei. In continuare, enumera cateva PH-uri care nu
au fost votate de cate anumiti consilieri locali, respectiv cladirea Spitalului, drumul spre Lacul
Orasenesc Stei si amenajarea padurii de langa Lacul Orasenesc Stei. De asemenea, un PH si
mai recent, punctul 12 de pe ordinea de zi de azi, respectiv constituirea unui numar cadastral
care ar fi ajutat forma Omnitrans sa reamenajeze zona autogarii. In ceea ce priveste viziunea
executivului pentru urmatorii 3 ani, aceasta implica realizarea proectelor la care s-a facut
referire anterior, lucru care va fi posibil doar cu sprijinul Consiliului Judetean Bihor, daca
acest sprijin nu va exista, atuni ne va fi foarte greu, mai ales ca inclusiv in cadrul Consiliului
local avem oameni care se opun dezvoltarii si progresului. Pe aceasta cale, ii roaga pe
consilierii locali sa se mobilizeze si sa voteze PH-urile care vizeaza dezvoltarea orasului,
pentru caacuma este momentul, acuma se deschid liniile de finantare si in acest fel se va da o
sansa copiilor din oras si din zona sa prinda vremuri mai bune decat cele care sunt acuma. De
asemenea, reaminteste consilierilor ca PH privind dezvoltarea orasului, au fost aprobate in
Strategia de Dezvoltare a Orasului si prin urmare trebuie sa fie puse in practica, dar daca unii
consilieri locai, nu inteleg acest lucru, din diverse convingeri, altele decat cele legale, atunci
verticalitatea morala a acestor consilieri ridica mari semne de intrebare. Legat de zilele
localitatii infratite Hajdudorog, invotatia a fost doar pt un numar restrans lde persoane,
respectiv 4 la numar, dar avand in vedere ca urmeaza sa se mai depuna inca 3 proiecte in
colaborare cu cei de la Hajdudorog, consilierii locali vor avea si alte prilejuri sa se deplaseze
pentru schimb de experienta.
dl. Mortan: spune ca, s-a votat PH privind drumul de acces spre Lacula Orasenesc Stei, iar
domnul Primar dezinformeaza opinia publica.
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dl. Primar: spune ca, acest PH s-a votat dupa ce a fost pus pe ordinea de zi in mai multe
randuri si dupa ce cei din opozitie au primit membrii in CA la Solceta si la Spitalul Orasenesc.
De asemenea, mai spune ca, datorita intreruperilor repetate de catre dl. Mortan, mai ales in
momentele cand raspundea numarului mare de intrebari puse chiar de dl. Mortan, domnia sa
nu va mai raspunde la alte intrebari puse la diverse de catre dl. Mortan.
dl. Vicerpimar: stiti foarte bine domnilor consilieri locali din opozitie, cand si cum s-au votat
PH-urile care l-au revoltat asa de tare pe dl. Mortan, asa ca va rugam ca pe viitor sa fiti mai
promti in aprobarea acestor genuri de PH pentru an nu mai avea asemenea discutii, pentru ca
asemenea discutii nu fac cinste functiei de consilier local al orasului Stei. De asemenea, mai
spune ca, personal va informa cetatenii orasului Stei despre votul „impotriva” dat de dl.
Mortan si de PSD proiectului de hotarare care insemna aducerea magazinului Penny in orasul
Stei.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 15:30, drept pentru
care a fost încheiat prezentul proces-verbal, care este format din 1 ( aisprezece) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 117/29.06.2017 – Privind alegerea pre edintelui de edin ă pe luna
iunie 2017 în persoana dlui Rengle Aurelian.
H.C.L. nr. 118/29.06.2017 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 29 iunie 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei.
edin elor
H.C.L. nr. 119/29.06.2017 –Privind aprobarea proceselor verbale ale
Consiliului Local al ora ului tei din data de 02.05.2017, 16.05.2017, 22.05.2017,
25.05.2017 i 26.05.2017.
H.C.L. nr. 120/29.06.2017Privind aprobarea participării UAT ora ul tei la
licita ia de proiecte pe AXA prioritară 3, POR 2014-2020, precum i aprobarea achizi iei
serviciilor de consultan ă pentru elaborarea cererii de finan are i a tuturor studiilor
necesare întocmirii acesteia(studii de trafic/circula ie, studii de calculare a emisiilor de
echivalent CO2 din transportul rutier urban, etc.).
H.C.L. nr. 121/29.06.2017Privind aprobarea întocmirii unui PLAN DE
MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ pentru ora ul tei, precum i aprobarea realizării
PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ din bugetul local al ora ului tei.
H.C.L. nr. 122/29.06.2017Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 758 mp., (terenul de sub clădirea HOTEL+SEDIU ADMINISTRATIV – S.C.
SOLCETA S.A.) precum i aprobarea trecerii terenului din proprietatea Statului Român în
proprietatea ora ului tei i domeniul public al ora ului tei.
H.C.L. nr. 123/29.06.2017Privind aprobarea transformării func iei publice de
inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane,
Organizare şi Salarizare, post ocupat de a doamna Schmadl Ioana Neli, în inspector clasa I
grad profesional superior.
H.C.L. nr. 124/29.06.2017Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2, bl. Z4, sc. C, parter, ap. 3, oraşul
Ştei, jud. Bihor, d-nei CHINDE LIDIA FELICIA.
H.C.L. nr. 125/29.06.2017Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2, bl. Z4, sc. B, parter, ap. 3, oraşul
Ştei, jud. Bihor, d-nei BERCE IOANA-MĂDĂLINA.
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H.C.L. nr. 126/29.06.2017Privind repartizarea unui apartament ANL(apartament cu o
cameră) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2, bl. Z4, sc. B,
parter, ap. 2, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei TULCAN GEORGIANA-DIANA.
H.C.L. nr. 127/29.06.2017Privind repartizarea unui apartament ANL(apartament cu o
cameră) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mure anu, nr. 2, bl. Z4, sc. B,
parter, ap. 11, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei TEF SORINA.
H.C.L. nr. 128/29.06.2017 -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. 129/29.06.2017- Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea
prin licitaţie publică cu strigare a Centralei Termice nr. 5, situată în ora ul tei, str. Poet
Andrei Mure anu, f.n., jude ul Bihor, CF 50416, cu nr. cadastral 50416 tei, cu o
suprafa ă totală de 240 mp(suprafa a construită 211 mp suprafa a utilă totală a centralei
este de 179 mp), regim de înăl ime P(parter), cu teren aferent în suprafa ă de 240 mp, cu
preţul de pornire al licitaţiei de 75.000 lei, (pre stabilit de expertul evaluator Tocu Sorin.
H.C.L. nr. 130/29.06.2017Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a doi reprezentan i ai Autorită ilor Publice Locale a ora ului tei(un
reprezentant al primarului ora ului tei i un reprezentant al Consiliului Local al ora ului
tei), cu statut de observator, care să facă parte din Comisia de concurs pentru ocuparea
posturilor de director i director adjunct la Colegiul Tehnic „Unirea”, tei.
H.C.L. nr. 131/29.06.2017-Privind aprobarea
încheierii unui parteneriat cu
Administra ia Na ională „Apele Române”, Administra ia Bazinală de Apă Cri uri (ABA
Cri uri) în vederea decolmatării Albiei Cri ului Băi a din intravilanul ora ului tei i a
albiilor râurilor din perimetrul ora ului tei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Rengle Dorin Aurelian

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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