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Proces verbal
Încheiat azi 25.01.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna ianuarie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 105 din data de 19 ianuarie
2018.
La şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri locali din totalul de 15 precum i consilierul
juridic al Consiliului local al ora ului tei, dl. Ora Ionu .
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichi a Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
- G. Pallfy Judita- consilier i Tirla Liviu-jrs., din partea aparatului permanent de lucru
al Primăriei ora ului tei.
Pentru redactarea procesului verbal al edin ei participă la şedinţă insp. Ora
Alexandra.
edin a este televizată de Na ional TV Beiu .
Şedinţa a început la ora 13:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al
ora ului tei, pre edintele de edin ă pentru luna în curs roste te într-un cadru solemn,
rugăciunea „Tatăl Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dl. Mortan: solicită ca ini iatorul PH-urilor, să fie prezent la lucrările edin ei.
dl. Harn: spune că, potrivit legisla iei în vigoare precum i a Regulamentului Consiliului
local al ora ului tei, participarea Primarului la lucrările edin ei Consiliului loca nu este
obligatorie.
dl. Viceprimar: spune că, dl. Primar lipse te motivat, fiind plecat într-o delga ie la Cluj la
ADR N-V în vederea clarificării unor aspecte legate de proiectele la care ora ul tei a
aplicat, iar potrivit legisla iei când acesta lipse te, viceprimarul îl înlocuie te de drept.
dl.Harn Mihai: în calitate de pre edinte de edin ă, constată faptul că nu mai sunt
înregistrate alte luări de cuvânt la acest punct i supune la vot aprobarea ordinii de zi,
suplimentată cu punctele discutate în comisii, aceasta fiind votată de către consilierii locali
prezen i cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Consiliului Local al
orașului Ștei din data de 06.12.2017, 21.12.2017 și 28.12.2017
dl. Rengle: solicită să îi fie corectată interven ia avută în edin a din 28.12.2017 la pct. 7
Diverse legat de cantitatea de lemne repartizată la coala Gimnazială “Miron Pompiliu” i
să se men ioneze cu exactitate cele spuse de domnia sa.

dl. Viceprimar: spune că, i el a sesizat gre ala, i a în eles că este vorba de o eroare de
redactare care se va remedia.
dl. Mortan: are o obiec ie la pct. Nr. 8 privind Regulamentul parcărilor publice din ora ,
unde dl. Rengle a propus modificarea de la 450 lei/an, la 50 lei/an, în procesul verbal s-a
re inut că s-a propus o modificare de la 150 lei/an la 50 lei/an.
dl.Harn Mihai: în calitate de pre edinte de edin ă, constată faptul că nu mai sunt
înregistrate luări de cuvânt la acest punct i supune la vot aprobarea proceselor verbale,
aceastea fiind votate de către consilierii locali prezen i cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea încheierii unui Act Adițional
la contractul de concesiune nr. 67/19.12.2005, încheiat inițial între Primăria orașului
Ștei, în calitate de concedent, și dl. Lucaciu Nicu Corneliu, în calitate de concesionar
asupra terenului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate a construcției aflate
pe acest teren, de către dl. Lucaciu Corneliu, către dl. Popa Aurel Adrian și soția Popa
Mariana Alina
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Harn Mihai: 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 14 voturi „pentru” i un vot „ab inere” (Harn Mihai).
Pentru a i motiva ab inerea, domnia sa spune că, în perioada respectivă era viceprimar, i
a fost i Pre edintele comisiei de licita ie i cunoa te prea bine istoricul acestei pove ti,
totul pare legal dar, de fapt totul esete nelegal, deoarece nu a avut loc nicio licita ie i nu sa emis nicio autoriza ie de cosntruc ie.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de
învățământ de stat și particular preuniversitar care va funcționa la nivelul orașului Ștei
pentru anul școlar 2018- 2019
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Matei: începe prin a spune că, în cadrul edin ei pe comisii a cerut oserie de lămuriri
pe care de altfel le-a primit i se arată de acord cu acest PH, dar ar di vrut ca la lucrările
acestei edin e să fie prezent directorul de la Grupul colar “Unirea” tei care să aibă
posibilitatea să ne explice de ce numărul de copii pentru planul de colarizare pe anul 20182019 este mai mic decăt în anul colar precedent.
dl. Harn: spune că, dintr-o eroare directorii institu iilor de învă ământ din ora nu au fost
invita i la lucrările edin elor pe comisii precum i la lucrările acestei edin e.
dl. Mortan: face doar o remarcă cu titlu general i spune că, în urmă cu aproximativ 4 ani sau
8 ani dl. Harn era foarte intolerant fa ă de geul acesta de “erori” comise de către executiv,
acuma domnia sa se arată foarte împăciuitor.
dl. Harn: mul ume te dlui Mortan pentru apreciere i spune în continuare că, de obicei
domnia sa s-a legat de aspectele grave, care urmau să aibă consecin e serioase, care s-au ivit
în cadrul edin elor de Consiliu local i nu de nimicuri.

În aceea i ordine de idei, domnia sa spune că, î i motivează ab inerea la votul de la
acest punct, spunând că, în urmă cu aproximativ 10 ani s-a lansat idea privind reorganizarea
învă ământului din ora ul tei, în vederea cre terii calită ii acestuia, cel care a propus
pentru prima data unificarea Colegiului Na ional “Avram Iancu” cu coala Gimnazială
“Miron Pompiliu” a fost dl. Matiu ă, care avea în vedere faptul că scăzănd numărul de elevi
din cadrul învă ământului preuniversitar, ora ul tei risca i încă riscă, să ajungă la un
blocaj.
Totodată spune, că încă nu este prea târziu să se lucreze serios la această initiativă,
care cu câteva îmbunătă iri i completări serioase i pertinente, poate fi adusă în fa a
Consiliului local tei, în decurs de câteva luni de zile, iar acesta poate aproba o direc ie
teiene care să eficientizeze i să revigoreze întreg
clară de urmat a educa iei
învă ământul zonal.
dl. Mortan: spune că, cele eviden iate anterior de către dl. Harn, puteau fi discutate azi dacă
erau prezen i directorii institu iilor de învă ământ din ora .
dl. Harn Mihai: 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 9 voturi „pentru” i 6 voturi „ab inere” (Harn Mihai, Vulciu Ioan,
Matei Cristina, Mortan Ioan, Rengle Aurelian i Du e Ioan).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea planului de acţiuni şi de
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
beneficiarii de sume acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, pentru anul 2018
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Harn Mihai: 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 13 voturi „pentru” i un vot „ab inere” (Rengle Aurelian i Harn Mihai).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL
vacant(apartament cu două camere) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei
Mureșanu, nr. 2A, bl. Z2, ap. 3( parter), oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui TINCA
CĂTĂLIN
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Harn Mihai: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nici la acest punct de pe
ordinea de zi sunt înregistrate luări de cuvânt 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 participării la licitația de
proiecte pe Program Interreg V-A România-Ungaria, Axa 8/b cu proiectul ”Centru
Regional de Educație și Specializări Tehnice – CRESTem împreună zona Ștei”, în
parteneriat cu Colegiul Tehnic Unirea, Colegiul Național Avram Iancu, UAT
Hajdudorog – Ungaria, aprobarea contribuției proprii a Consiliului Local al orașului

Ștei, precum și aprobarea Indicatorilor Tehnico- economici ai proiectului ”Centru
Regional de Educație și Specializări Tehnice – CRESTem împreună zona Ștei”
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: legat de acest PH domnia sa spune că, indicatorii tehnico-economici nu au fost
întocmi i corespunzăto, ei se suprapun pe două proiecte diferite.
dl. Stani te: întreabă, cine va acoperi contribu ia liceelor?
dl. Mortan: spune că, din discu ii în elege că neclarită i au fost sesizate i de către al i
consilieri locali, prin urmare se consideră îndreptă it să solicite ca indicatorii tehnicoeconomici să fie întocmi i separat pentru fiecare proiect, pentru a se crea o imagine mai
clară pentru fiecare proiect în parte i pentru a se ti exact ce se votează. De asemenea,
cosideră că, având în vedere faptul că, Administra ia Publică Locală a ora ului tei este
implicată în mai multe proiecte, existând riscul să nu se poată face fa ă la plata tuturor
contribu iilor ce ne revin, pur i simplu pentru faptul că bugetul local nu va putea acoperi
toate cheltuielile.
dl. Viceprimar: ca răspuns la întrebarea dlui Stani te, spune că, aceasta este suportată în
întregime de către Consiliul local al ora ului tei, din bugetul local.
dl. Rengle: întreabă de ce localitatea Hajdudorog are “0” la acest proiect?
dl. Viceprimar: ca răspuns la dl. Rengle, spune că, Guvernul maghiar suportă în totalitate
contribu ia localită ii Hajdudorog, aceasta practică fiind acoperită de legisla ia magiară în
vigoare.
dl. Mortan: înainte de a se trece la vot, domnia sa spune că, votul pe care i-l va exprima la
acest punct este pentru modul defectuos în care au fost întocmite materialele de edin ă,
domnia sa fiind de acord cu implementarea acestui proiect.
dl. Harn Mihai: 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 14 voturi „pentru” i un vot „împotrivă” (Mortan Ioan).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de
proiecte cu proiectul „Modernizare secție balneologie”, aprobarea contribuției proprii a
Consiliului local , precum și aprobarea Indicatorilor Tehnico- economici ai proiectului
„Modernizare secție balneologie”
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: întreabă, de când este transferată clădirea care face obiectul acestui PH în
administrarea Spitalului Oră enesc tei, deoarece domnia sa nu tie de nicio hotărâre de
Consiliu local în acest sens. Având în vedere acest aspect, apreciază că nu este legal să se
efectueze o investi ie la acest imobil până când nu i se clarifică situa ia juridică. În
concluzie, domnia sa, în calitate de consilier local care cite te materialele de edin ă a
constatat faptul că, ceea ce se voatează în cadrul edin elor de Consiliu local este una i
ceea ce se face efectiv este altceva.
dl. Harn Mihai: 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 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (Mortan Ioan) i 1 vot
„ab inere” (Rengle Aurelian).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.

Punctul 9: Diverse
dl. Rengle: spune că, executivul trebuie ca în cel mai scurt timp să rezolve problema câinilor
vagabonzi, deoarece personal cunoa te 2 cazuri de persoane care au fost mu cate de cânii
vagabonzi.
dl. Viceprimar: îl întreabă pe dl. Rengle, în ce zonă a ora ului a sesizat aceste probleme?
dl. Rengle: domnia sa enumeră următoarele străzi ca răspuns la întrebarea dlui Viceprimar:
str. Andrei Mure anu, str. Minerului i str. Lucian Blaga.
dl. Viceprimar: spune că, joia trecut a avut loc o ac iune cu firma de ecarisaj cu care
Primaria are contract, iar de pe str. Andrei Mure anu i str. George Enescu s-au ridicat 7
câini. Întreadevăr de atunci a trecut o săptănână i e posibil ca ace tia să fi migrat dintr-un
alt cartier al ora ului. Totodată, mai spune că, în aceasta zone există o persoană care îi
hrăne te în mod regulat, lucru care nu face decât atragă i mai mul i câini în zonă.
dl. Harn: în virtutea celor spuse, domnia sa atrage aten ia i asupra pisicilor vagaboante, a
căror număr a crescut drept urmare a scăderii numărului de câini vagabonzi.
dl. Rengle: în continuare, solicită situa ia i modul de repartizare a lemnelor pentru foc la
institu iile publice din ora , pentru a se verifica dacă a fost respectat graficul prestabilit.
dl. Viceprimar: spune că, în cel mai scurt timp vor fi înanintate consilierilor locali procesele
verbale de predare-primire al materialului lemnos.
dl. Mortan: solicită dlui Viceprimar să prezinte care este stadiul introducerii gazului în
ora ul tei, aceasta este o întrebare ce o adresează executivului lună de lună, deoarece din
2011 i până în prezent nu s-a reu it aducerea lui din satul Hotărel până în tei. De
asemenea, mai spune că, din informa iile ce le de ine, Sala de sport de la coala
Gimnazială – trand – nu este încălzită i nu se pot tine orele de sport în condi ii optime.
Cunoa te dl. Viceprimar care este situa ia? O altă problemă foarte dureroasă pentru tei
este faptul că, pentru orice informa ie sau adeverin ă de la ANAF trebuie să se meargă
până la Beiu , iar în campania electorală din 2016 partidele politice au promis că vor
remedia acest lucru, prin redeschiderea unui punct de lucru ANAF în tei. Totodată mai
adaugă faptul că, mul i angaja i de la ANAF Beiu i provin din tei, ace tia fiind
înghesui i într-un birou de 4m/4m, în timp ce la tei avem o clădire întreagă disponibilă.
dl. Harn: în urma unor dicu ii purtate de către domnia sa cu un responsabil din Guvern pe
această temă, a în eles că în aproximativ 2-3 luni această situa ie se va rezolva, cu
condi ia să nu se schimbe Guvernul.
dl. Mortan: în continuare, spune că, în toamna anului trecut, Consiliul local a fost informat cu
privire la inten ia ABA Crisu i de cură are a văii Sighi telului. Noi urma să contribuim
cu combustibilul, iar eu cu mâna de lucru i cu utilajele. Legat de acest subiect, domnia sa
întreabă dacă se mai tie ceva? De asemenea, mai întreabă, care este stadiu în care se află
Primăria în ceea ce prive te achizi ionarea i montarea de camere de supraveghiat în ora ,
deoarece ini iativa acestui proiect a apar inut unui consilier PNL, domnia sa se a teaptă ca
execuvivul să plece mai repede urechia. Atrage aten ia asupra faptului că, dacă de i autorii
spargerilor recente au fost prin i, asta nu înseamnă că alte infrac iuni nu ar putea fi
prevenite prin montarea sistemului de supraveghere video al ora ului. În final, domnia sa ar
dori să afle mai multe informa ii în ceea ce prive te proiectul dlui Primar Balaj “Ora ul
Turistic tei”, deoarece foarte recent a vizionat la Antena 1 un reportaj foarte interesant, din
care a în eles că vom intra în Uniunea Europeană prin Rusia. Nu se poate vorbi în opinia

domniei sale despre arhitectură i turism în tei atâta timp cât nu se clarifică modul de
depozitare al lemnelor în ora , iar drumurile în multe zone sunt jalnice.
dl. Rengle: spune că, regretă că, dl. Primar nu este present la lucrările acestei edin e,
pentru a-l întreba de ce ora ul tei nu are centru de informare turistică a a cum există în
ora ule învecinate, unde prin aceste centre s-au creat i 2 locuri de muncă noi.
dl. Harn: legat de sala de sport de la coala Gimnazială, solicit executivului să verifice cele
sesizate de către dl. Mortan, deoarece i domnia sa a auzit că ar exista acest gen de
probleme, de asemenea, solicită să se verifice dacă Sala de sport are autoriza ie sanitară de
func ionare.
dna. Boloca: legat de cele men ionate cu privire la ora ul turistic cu arhitectură rusească
tei, în calitate de profesor de istorie, spune că dezvoltarea ora ului s-a datorat zăcămintelor
de uraniu exploatate de U.R.S.S. din această zonă în perioada 1952-1956, iar acest lucru nu ar
trebui luat în derâdere. Povestea cu ora ul turistic este un proiect care vizeză rena terea
turismului în această zonă ce a fost dezvoltată sub directa influen ă a arhitecturii comuniste,
iar dacă aceast lucru, este manageriat cu cap, poate aduce din punct de vedere al turismului
foarte mul i bani, într-un viitor nu foste îndepărtat.
dl. Harn: solicită consilierilor locali să î i aducă aminte vizita dnei rector al facultă ii de
arhitectură, respectiv dna Novicov de la Cluj, care nu cu foarte mult timp în urmă, sublinia
întrun mod foarte frumos i elocvent faptul că, arhitectura comunistă a ora ului tei,
reprezintă un bun turistic cu un potential foarte mare.
dl. Rengle: spune că, nu a luat în derâdere ora ul tei în nicun fel, executivul ora ului tei
a luat în derâdere ora ul, prin modul superficial prin care a abordat arhitectura comunistă i
poten ialul turistic al ora ului.
dl. Mortan: spune că, nici domnia sa nu a luat în derâdere proiectul privind “ teiul ora
turistic” domnia sa fiind deacord cu proiectul, dar l-a deranjat faptul că ora ul este plin de
magazii, depozite, cote e, găinile dintre blocuri i lemne amplasate pe trotuar, iar în
momentul când vor veni turi tii i vor vedea acestea, toată savoarea turistică a ora ului va
dispărea.
dl. Viceprimar: deci dl. Mortan propune să demolăm toate magaziile i depozitele din ora ?
dl. Mortan: nu, domnia sa propune ca aceste construc ii să fie amenajate corespunzător. De
asemenea, actualul executiv s-a lăudat cu Casa de Cultură care este deja amenajată, omi ând
să specific faptul că, reabilitatea Casei de Cultură este opera unui executive diferit, executiv
ale cărui merite sunt criticate de către actualul executive cu orice prilej.
dl. Harn: a a de bine a fost reabilitată Casa de Cultură, încât la inaugurare nu a func ionat
central termică, acest neajuns nefiind singurul lucru care a trebuit remediat de actualul
executiv, după recep ionarea Casei de Cultură “reabilitată” de către executivul Lucaciu.
dl. Miara: constată cu dezamagire faptul că, edin ele de Consiliu local s-au transformat
într-un bâlci, acest fapt se datorează faptului executivului Primăriei care din păcate nici nu ne
mai onorează cu prezen a. La această edin ă, spre exemplu, avem 6 PH-uri pe ordinea de
zi, toate sunt semnate de către Primar-Balaj Iulian, iar acesta nu participă la edin ă. Pe
această cale, roagă consilierii locali să facă o retrospectivă pe ultimele luni ca să vadă când a
participat ultima data la o edin ă dl. Primar. În luna ianuarie 2017 împreună cu grupul
consilierilor PSD s-a ini iat un PH pentru schimbarea denumirii unei străzi din ora în urma
decesului dl. Pantea Petru, în acel moment a apărut o hârtie antedatată din partea consilierilo
PNL care solicitau exact acela i lucru. Pe lângă lipsa de la edin ă a dlui Primar, domnia
sa critică i lipsa de la edin ă a dnei. Secretar, a dlui Hasan, a dlui Mu , care au rapoarte
de specialitate către Consiliul local sau în cazul dnei Secretar a contrasemnat cele 6 PH-uri.
Cu aceste date, consilierii locali ai ora ului tei, au ajuns în anul 2018 să se contrazică între
ei, fără niciun rezultat, din moment ce persoanele care ar trebui să fie prezente la edin ă i
să asculte dolean ele consilierilor locali lipsesc. Un exemplu elocvent din punctul de vedere

al domniei sale pentru a sus ile cele afirmate anterior, îl reprezintă faptul că, în cadrul
Consiliului local s-a hotărât achizi ionarea unui sistem de supraveghere al ora ului, aspect
ce a fost discutat i cu Comandantul Poli iei ora ului tei din acea perioadă, i nu s-a
facut nimica până în prezent. Prin urmare, ce speran e de solu ionare a problemelor ridicate
pot avea consilierii locali din moment ce la edin ele de Consiliu local membrii
executivului, în frunte cu dl. Primar, nici măcar nu participă. De asemenea, mai spune că, nu
apreciază modul în care dl. Harn conduce edin a, interven iile domniei sale au contribuit
real la transformarea edin ei în bâlci. Potrivit Legii 215/2001 ini iatorul de PH trebuie să
le sus ină în fa a consilierilor locali, acest lucru nu s-a mai întâmplat în ultimele 6 luni, dl.
Primar absentând, iar dl. Viceprimar, răspunde i nu răspunde la întrebări, în fun ie de
disponibilitatea domniei sale sau în func ie de cât de bine cunoa te problema adusă în
discu ie. Având în vedere aceste aspecte, domnia sa spune că, de i avea de pus în discu ie
mai multe problem, dacă dl. Primar lipse te, iar membrii executivului care au rapoarte de
specialitate lipsesc de asemenea, consideră că nu are cui să le adreseze, iar pe cale de
consecin ă se gânde te serios la a demisiona din Consiliul local al ora ului tei dacă
situa ia va rămâne neschimbată.
dl. Harn: spune că, dacă dl. Miara î i va depune demisia, i domnia sa îl va urma.
dl. Du e: începe prin a spune că, din luna martie 2017 a solicitat dnei Lolea o eviden ă a
banilor repartiza i bisericilor, colilor i spitalelor, iar când am abordat-o pe coridor cu
privire la acest lucru, domnia sa mi-a răspuns, citez: “am timp până la pensie” am încheiat
citatul, lucru ce este jenant, ba mai mult este o dovadă de incompeten ă. i domnia sa este
interesat să tie unde sunt cei care au întocmit rapoarte de specialitate către Consiliul local,
pentru că nu au participat nici la edin ele pe comisii i nu sunt prezen i nici acuma. În
continuare, întreabă care este situa ia la Solceta cu privire la recuperarea acelei datorii
immense, dacă nu, atunci să prezinte Consiliului local un table cu datornicii, atât persoanele
juridice cât i cele fizice. În final, domnia sa se arată foarte nemul umit de modul cum sunt
solu ionate solicitările consilierilor locali, iar pnetru edin a următoare se vede nevoit să
aducă toate procesele verbale ale edin elor de Consiliu local i să facă un bilan al
lucrurilor cerute i a gradului de realizare al solicitărilor.
dl. Harn: spune că, cele expuse de către dl. Du e sunt tenden ioase, gradul de rezolvare al
problemelor ridicate este foarte mare, dar în aceea i măsură, domnia sa apreciază că tot
timpul este loc i de mai bine.
dl. Viceprimar: legat de problema gazului, spune că, la nivelul Ministerului Energiei, există
un proiect de lege referitor la posibilitatea de concesionare a re elei de distribu ie a gazului
de către administra iile publice locale. În continuare, domnia sa expune pe scurt istoricul
introducerii gazului în ora ul tei precum i problemele cu care se confruntă acest demers.
dl. Harn: în concluzie, spune că, rezilierea contractului cu Melfi i noua legisla ie în
domeniu merg mână în mână, prin urmare, îndeamnă la răbdare, atât pentru consilierii locali
cât i pentru cetă enii ora ului tei.
dl. Viceprimar: referitor la întrebarea dlui Mortan, privind redeschiderea unui punct de lucru
ANAF în tei, propune unitate din partea consilierilor locali, ca to ii să sus ină acest
demers, care în opinia domniei sale este unul benefic i necesar. Legat de cură area văii
Băi a, spune că, ABA Cri uri a promis că în 2018 vom fi lua i în considerare. În ceea ce
prive te camerele de supraveghere din ora , achizi ionarea acestora va fi prinsă în bugetul
ora ului tei pentru anul 2018. Referitor la proiectul dlui Primar “ teiul ora turistic”
domnia sa îl consideră necesar i oportun, sus ine această ini iativă, iar promovarea
turistică a ora ului tei se va realiza i fără acel punct de informare turistică la care făcea
referire dl. Rengle. În final, profit de faptul că edin a este televizată de către postul
i anun ă consilierii i cetă enii ora ului tei interesa i de
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ob inerea unei locuin e de tip ANL că există apartamente vacante, dar nu sunt solicitan i

care să le ocupe, a a că, cei interesa i să vină la sediul Primariei i să- i depună cereri în
acest sens.
dl. Moratn: propune ca aceste apartamente libere să fie repartizate medicilor care fac naveta
de la Oradea.
dl. Viceprimar: ca răspuns dlui Mortan, spune că, acest lucru nu este posibil, în acest sens
avem răspuns de la ANL Bucure ti care face distinc ie clară între apartamentele ANL
destinate tinerilor căsători i i apartamentele ANL de serviciu, în ora ul tei fiind
construite doar apartamente ANL pentru tineri căsători i.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:30, drept pentru
care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 8 (opt) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 6/25.01.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 25 ianuarie 2018, ora 13.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 7/25.01.2018 - Privind aprobarea proceselor verbale al
edin elor
Consiliului Local al ora ului tei din data de 06.12.2017, 21.12.2017 i 28.12.2017
H.C.L. nr. 8/25.01.2018 - Privind aprobarea încheierii unui Act Adi ional la
contractul de concesiune nr. 67/19.12.2005, încheiat ini ial între Primăria ora ului tei, în
calitate de concedent, i dl. Lucaciu Nicu Corneliu, în calitate de concesionar asupra
terenului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate a construc iei aflate pe acest
teren, de către dl. Lucaciu Corneliu, către dl. Popa Aurel Adrian i so ia Popa Mariana
Alina
H.C.L. nr. 9/25.01.2018 - Privind aprobarea re elei colare a unită ilor de
învă ământ de stat i particular preuniversitar care va func iona la nivelul ora ului tei
pentru anul colar 2018- 2019
H.C.L. nr. 10/25.01.2018 - Privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către beneficiarii de sume
acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru
anul 2018
H.C.L. nr.
11/25.01.2018
- Privind repartizarea unui apartament ANL
vacant(apartament cu două camere) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei
Mure anu, nr. 2A, bl. Z2, ap. 3( parter), oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui TINCA CĂTĂLIN
H.C.L. nr. 12/25.01.2018 - Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte pe
Program Interreg V-A România-Ungaria, Axa 8/b cu proiectul ”Centru Regional de
Educa ie i Specializări Tehnice – CRESTem împreună zona tei”, în parteneriat cu
Colegiul Tehnic Unirea, Colegiul Na ional Avram Iancu, UAT Hajdudorog – Ungaria,
aprobarea contribu iei proprii a Consiliului Local al ora ului tei, precum i aprobarea
Indicatorilor Tehnico- economici ai proiectului ”Centru Regional de Educa ie
i
Specializări Tehnice – CRESTem împreună zona tei”
H.C.L. nr. 13/25.01.2018 - Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte cu
proiectul „Modernizare sec ie balneologie”, aprobarea contribu iei proprii a Consiliului
local , precum i aprobarea Indicatorilor Tehnico- economici ai proiectului „Modernizare
sec ie balneologie”
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Harn Mihai
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