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Proces verbal
Încheiat azi 27.09.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna septembrie. Şedinţa a
fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 355 din data de 21
septembrie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii și
consilierul juridic al Consiliului local jrs. Ionuș Oraș care întocmește procesul-verbal al
ședinșei. Absentează nemotivat de la sedinșă dna. Boloca Nicoleta și dl. Dușe Ioan
Călin.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar - ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichișa Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă dl. Tocuș Sorin, din
partea aparatului permanent de lucru al Primăriei orașului ștei.
Şedinţa a început la ora 13:00.
ședinșa este televizată de Nașional TV Beiuș.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcșionare a Consiliului Local al
orașului ștei, președintele de ședinșă ales pentru luna septembrie 2018 ales prin HCL nr.
120/10.09.2018, respectiv dna. Afrusinei-Ban Adela-Maria, rostește într-un cadru solemn,
rugăciunea „Tatăl Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Consiliului Local al orașului Ștei din
data de 02.08.2018 și 30.08.2018.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transmiterii fără plată, în favoarea
Parohiei Române Unite cu Roma Greco Catolică Ștei, a terenului în suprafață de 700
mp/788 mp din numărul cadastral 50679, înscris în CF 50679 Ștei, proprietatea orașului
Ștei, domeniul privat.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ (Plan
Urbanistic Zonal) pentru CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, pe str. Andrei Mureșanu,
din orașul Ștei, jud. Bihor, proprietatea SC BTC CRYPTOTECH, dovedită prin CF 50872, în
suprafață totală de 5.081 mp.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției publice de execuție
vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional
superior, din cadrul Compartimentului Protecție Civilă, Programe , Strategii și
Managementul Proiectelor din Primăria orașului Ștei
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului
Ştei a doi reprezentanți care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului
Național ”Avram Iancu”, Ștei
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7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului
Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii,
constituită la nivelul Colegiului Naţional „Avram Iancu”, Ştei.
8. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului
Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului
Tehnic ”Unirea”, Ștei.
9. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului
Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a calităţii,
constituită la nivelul Colegiului Tehnic „Unirea”, Ştei
10. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a doi reprezentanți care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Școlii
Gimnaziale „Miron Pompiliu”, Ștei
11. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a
calităţii, constituită la nivelul al Școlii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, Ștei
12.Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului
Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu
Program Prelungit, Nr. 1, Ştei.
13 Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului
Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii,
constituită la nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei.
14. Diverse.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de președinte de ședinșă, spune că, ordinea de zi a fost
suplimentată cu 1 punct, respectiv punctul 5, și întreabă dacă sunt obiecșiuni fașă de acest
lucru. Constatând că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest punct, îl supune la vot, astfel
noua ordine de zi fiind votată de către consilierii locali prezenși cu 13 voturi „pentru”,
respectiv în unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Consiliului Local al
orașului Ștei din data de 02.08.2018 și 30.08.2018
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că, nu sunt
înregistrate luări de cuvânt nici la acest punct și supune la vot aprobarea proceselor-verbale,
acestea fiind votate de către consilierii locali cu 13 voturi „pentru”, respectiv în unanimitate.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali.

Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea transmiterii fără plată, în
favoarea Parohiei Române Unite cu Roma Greco Catolică Ștei, a terenului în suprafață
de 700 mp/788 mp din numărul cadastral 50679, înscris în CF 50679 Ștei, proprietatea
orașului Ștei, domeniul privat
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de președinte de ședinșă, constată că, nu sunt înregistrate
luări de cuvânt la acest punct și îl supune la vot, acesta fiind votate de către consilierii locali
cu 13 voturi „pentru”, respectiv în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea documentației de urbanism
PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, pe str.
Andrei Mureșanu, din orașul Ștei, jud. Bihor, proprietatea SC BTC CRYPTOTECH,
dovedită prin CF 50872, în suprafață totală de 5.081 mp
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că, nu sunt
înregistrate luări de cuvânt la acest punct și supune la vot aprobarea lui, acesta fiind votate
de către consilierii locali cu 13 voturi „pentru”, respectiv în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției publice
de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I,
grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Protecție Civilă, Programe ,
Strategii și Managementul Proiectelor din Primăria orașului Ștei
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că, nu sunt
înregistrate luări de cuvânt la acest punct și supune la vot aprobarea proiectul de hotărâre,
acesta fiind votate de către consilierii locali cu 13 voturi „pentru”, respectiv în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
dl. Viceprimar: având în vedere faptul că, următoarele proiecte de hotărâri aflate pe ordinea
de zi, sunt interconectate, propune dezbaterea și votarea lor la comun, prin vot secret.
Fașă de această propunere, consilierii locali prezenși își exprimă acordul, astfel,
președintele de ședinșă încuviinșează o pauză, timp în care are loc procedura de vot,
numărare a voturilor și întocmirea procesului-verbal de către comisia de validare.
Se reiau lucrările ședinșei.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul
Local al oraşului Ştei a doi reprezentanți care să facă parte din Consiliul de
Administraţie al Colegiului Național ”Avram Iancu”, Ștei
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că, în urma votului
secret, cei doi propusi au fost validaț i, respectiv dl. Staniș te a obț inut 12 voturi ʺ pentruʺ
ș i 1 vot ʺ împotrivăʺ ș i dl. Pirtea a obț inut 13 voturi ʺ pentruʺ . Totodată, la solicitarea dnei Secretar ș i ș inându-se cont de faptul că, cei doi propusi au fost aleș i cu un număr de
voturi diferite, supune la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta fiind votat de către
consilierii locali cu 13 voturi „pentru”, respectiv în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local
al oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi
control a calităţii, constituită la nivelul Colegiului Naţional „Avram Iancu”, Ştei
Comisiile 1, 2 ș i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de preș edinte de ș edinș ă, constată faptul că, în urma votului
secret, consilierul propus a fost ș i validat, respectiv dl. Duș e a obț inut 13 voturi ʺ pentruʺ .
Astfel acest proiect de hotărâre este votat de către consilierii locali cu 13 voturi „pentru”,
respectiv în unanimitate.
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Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local
al oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie
al Colegiului Tehnic ”Unirea”, Ștei
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că, în urma votului
secret, consilierul propus a fost și validat, respectiv dl. Vulciu a obșinut 12 voturi
ʺ pentruʺ ș i 1 vot ʺ împotrivăʺ . Astfel acest proiect de hotărâre este votat de către
consilierii locali cu 12 voturi „pentru” ș i 1 vot ʺ împotrivăʺ .
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 9: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul
Local al oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi
control a calităţii, constituită la nivelul Colegiului Tehnic „Unirea”, Ştei
Comisiile 1, 2 ș i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de preș edinte de ș edinș ă, constată faptul că, în urma votului
secret, consilierul propus a fost ș i validat, respectiv dna. Afrusinei-Ban a obș inut 12 voturi
ʺ pentruʺ ș i 1 vot ʺ împotrivăʺ . Astfel acest proiect de hotărâre este votat de către
consilierii locali cu 12 voturi „pentru” ș i 1 vot ʺ împotrivăʺ .
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 10: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul
Local al oraşului Ştei a doi reprezentanți care să facă parte din Consiliul de
Administraţie al Școlii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, Ștei
Comisiile 1, 2 ș i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de preș edinte de ș edinș ă, constată faptul că, în urma votului
secret, cei doi propusi au fost validaț i, respectiv dl. Jude a obț inut 12 voturi ʺ pentruʺ ș i
1 vot ʺ împotrivăʺ ș i dl. Magda a obș inut 13 voturi ʺ pentruʺ . Totodată, la solicitarea dnei Secretar ș i ș inându-se cont de faptul că, cei doi propusi au fost aleș i cu un număr de
voturi diferite, supune la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta fiind votat de către
consilierii locali cu 13 voturi „pentru”, respectiv în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 11: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul
Local al oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi
control a calităţii, constituită la nivelul al Școlii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, Ștei
Comisiile 1, 2 ș i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de preș edinte de ș edinș ă, constată faptul că, în urma votului
secret, consilierul propus a fost ș i validat, respectiv dl. Cuc a obț inut 11 voturi ʺ pentruʺ
ș i 2 vot ʺ împotrivăʺ . Astfel acest proiect de hotărâre este votat de către consilierii locali cu
11 voturi „pentru” ș i 2 vot ʺ împotrivăʺ .
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 12: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul
Local al oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de
Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei
Comisiile 1, 2 ș i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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dna. Afrusinei-Ban: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că, în urma votului
secret, consilierul propus a fost și validat, respectiv dl. Boroianu a obșinut 12 voturi
ʺ pentruʺ ș i 1 vot ʺ împotrivăʺ . Astfel, pe cale de consecinț ă, acest proiect de hotărâre
este votat de către consilierii locali cu 12 voturi „pentru” ș i 1 vot ʺ împotrivăʺ .
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 13: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul
Local al oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi
asigurare a calităţii, constituită la nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei
Comisiile 1, 2 ș i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei-Ban: în calitate de preș edinte de ș edinș ă, constată faptul că, în urma votului
secret, consilierul propus a fost ș i validat, respectiv dl. Jude care a obș inut 12 voturi
ʺ pentruʺ ș i 1 vot ʺ împotrivăʺ . Acest proiect de hotărâre este votat de către consilierii
locali cu 12 voturi „pentru” ș i 1 vot ʺ împotrivăʺ .
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 14: Diverse.
dl. Pirtea: solicita compartimentului juridic sa-i puna la dispozitie Legea nr. 215/2018,
deoarece domnia sa doreste sa initieze un proiect de hotarare privind acordarea de subventii
la plata utilitatilor (apa-canal) in cuantum de pana la 50%, pentru persoanele cu probleme
sociale.
dl. Oras: spune ca, dupa finalizarea sedintei ii va pune la dispozitie cele solicitate.
dna. Matei: intreaba care este situatia proiectelor aflate in derulare la nivelul administratiei
publice locale a orasului Stei. De asemenea, mai doreste sa fie informata cu privire la situatia
parcurilor si locurilor de joaca din oras.
dl. Mortan: pentru inceput, intreaba de ce nu este prezent la sedinta dl. Primar. In continuare,
domnia sa se arata contrariat de faptul ca, de 2 sedinte, executivul sustine ca, toate avizele
pentru gaz sunt obtinute, cu toate acestea proiectul de introducere a gazului in orasul Stei
stagneaza, prin urmare, doreste sa afle care este situatia reala, deoarece, firma Transilvania a
inceput sa faca despagubiri pentru terenurile traversate de catre conducta lor de gaz si nu ar
dori ca datorita stadiului avansat al lucrarilor lor, Steiului sa i se nege posibilitatea de a
introduce gazul in regie proprie. In aceeasi ordine de idei, intreaba daca dl. Viceprimar s-a
documentat in ceea ce priveste proiectul de lege privind introducerea gazului de catre
administratiile publice locale si ajutorul ce il poate primi de la stat in acest sens. Totodata,
intreaba care este situatia parcarilor din orasul Stei, mai exact, cand vor fi taxate, deoarece de
cateva luni de zile s-a aprobat un Regulament in acest sens, iar executivul nu a intreprins
nicio masura. Intr-o alta ordine de idei, spune ca, in urma cu 2 ani de zile s-au aprobat cate 2
m² de teren la fosta deponie si la statia de transfer pentru amplasarea unor stalpi. Care este
stadiul implementarii acestui proiect?
La lucrarile sedintei participa din acest moment si dl. Duse Calin, prin urmare,
cvorumul de sedinta este de 14 consilieri locali prezenti.
In final, dl. Mortan, intreaba care este situatia apartamentelor ANL de pe raza
orasului Stei, deoarece din cunostintele domniei sale, aproximativ 6 apartamente sunt
neocupate la acest moment.
dl. Duse: incepe prin a spune ca, de 3 luni de zile a discutat vicele despre santurile de pe str.
Aleea Miron Pompiliu, Aleea Stadionului, a Ariesului, a Plopilor, a cerut curatarea si
decolmatarea lor, dar situatia a ramas neschimbata, dorind sa stie de ce.
dl. Viceprimar: spune ca, str. Aleea Miron Pompiliu este cuprinsa intr-un proiect de rabilitare
toata pe PNDL 2, intrega retea de canalizare menajera va fi reabilitata. Mai spune ca, in zona
respectiva, casele sunt construite peste reteaua de apa menajera. In ceea ce priveste celelalte
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strazi la care dl. Duse a facut referire, domnia sa spune ca, momentan in acele zone sunt
depozite de lemne, aspect care face imposibila curatarea si amenajarea santurilor.
dl. Duse: in continuare, revine la vechea solicitare adresata d-nei Lolea, respectiv situatia
fondurilor alocate din anul 2000 și până în prezent de către Consiliul local ștei la: cultele
religioase din oraș, la Spitalul Orășenesc ștei și la Institușiile de învășământ din oraș,
care este stadiul in care se afla aceasta solicitare.
dl. Viceprimar: raspunzand d-lui Duse, spune ca, situatia din 2011 si pana in prezent este mai
usor de procurat, deaorece se regaseste si in format electronic, in cel mai scurt timp ii va fi
prezentata, insa in ceea ce priveste situatia din 2000 si pana in 2011, aceasta trebuie cautata in
arhiva, prezentarea ei putand dura mai mult timp.
dl. Duse: in continuare, intreaba care este situatia cu ʺ inventiaʺ de pe str. Miron Pompiliu in
intersectia cu str. Lucian Blaga, deoarece semnalizarea in aceasta intersectie este complet
haotica, solicitand in acest sens sa se ia masurile care se impun pana nu se produce un
eveniment neplacut. De asemenea, mai solicita ca pe st. Aleea Miron Pompiliu la intersectia
cu centura orasului sa se curete santul, iar trotuarul de la fost uzina si pana la Statia de
Pompieri sa fie amenajat. Si domnia sa se arata interesat de stadiul in care se afla
introducerea gazului in Stei, pentru ca in opinia domniei sale, nu ar fi permis ca Beiusul si
fratii Micula sa aiba gaz inaintea Steiului, avand in vedere ca avem magistrala de gaz este
adusa pana la 2 pasi de oras de cativa ani buni.
dl. Viceprimar: in ceea ce priveste stadiul in care se afla proiectele Adminstratiei Publice
Locale, spune ca, pe PNDL 1 speram ca in maxim 1 luna sa-l finalizam. Pe parte de PNDL 2
avem 5 proiecte pe care toti le cunosc. La acest moment se evalueaza ofertele pe parte de
calificare si oferte tehnice, prin urmare suntem in grafic cu aceste proiecte. Pe partea de
ADRNV – amenajare LAC, am avut termen de depunere a ofertei de executie pe data de 20,
partea de proiect privid piatete, piste pentru biciclete si alei pietonale, asteptam sa fim
chemati pentru semnarea contractului, cu centrul de recreere – Strand, suntem tot in perioada
de precontractare, cu locuintele sociale din fostul sediu al politiei suntem tot in stadiu de
prefinantare, tot in perioada de precontractare suntem si cu proiectul privind reabilitarea de la
Scoala Gimnaziala de pe str. Tineretului, nr. 2, si asteptam clarificari sau solicitari pe parte de
Ambulator si Reconversie centrală termica in Gradinita la Gradinita cu Program Prelungit nr.
1 Stei. Asteptam clarificari sau solicitati pe toate proiectele pe care le avem pe partea de ROHU, acestea miscandu-se mai greu din punct de vedere al evaluarilor.
Referitor la parcurile si locurile de joaca sunt vizitate si reparate zilnic sau saptamanal
daca este cazul in functie de problemele care apar. Momentan la parcul din cartierul Petrileni
sunt ample lucrari de reabilitare si amenajare care speram sa le finalizam pana la finalul
anului 2018.
dl. Mortan: legat de terenul pentru copiii de pe str. Andrei Muresanu, modalitatea de
imprejmurire cu PFL s-a dovedit ineficienta, asa cum domnia sa a prezis, acesta fiind deja
rupt. Daca nu se gasesc solutii mai eficiente, primaria risca ca luna de luna sa fie nevoita sa
schimbe acest PFL, o coala din acest materiala costand cam 50 de lei. In finalul alocutiunii,
domnia sa propune executivului sa se inspire in proiectele ce le implementeaza in orasul Stei
din lucrurile si exemplele bune, care s-au dovedit a fi trainice si eficiente de-a lungul anilor.
dl. Viceprimar: legat de absenta d-lui. Primar, spune ca, acesta lipseste de la lucrarile acestei
sedinte, deoarece sambata are un eveniment fericit in familie, i se casatoreste fiul.
In ceea ce priveste problema gazului, spune ca, propunerea legislativa la care dl.
Mortan facea referire a fost promulgata abia luni de catre Presedintele Romaniei, si asteptam
sa fie publicata in Monitorul Oficial.
dl. Mortan: legat de acest subiect, spune ca, ar fi profund deceptionat daca Steiul, care a avut
conducta cu gaz la mai putin de 1 km de oras, ar fi depasit la acest capitol, respectiv
introducerea gazului in localitate, de către Beius sau de comuna Lunca.
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dl. Viceprimar: referitor SF pentru gaz, spune ca s-a obtinut aviz de la CNAIR si autorizatia
de constructie pe 1 an cu posibilitatea de prelungire pe inca 2 ani. Sapatamna viitoare dl.
Primar are planificata o vizita la Bucureti unde va duce SF-ul pentru gaz pentru avizare de
catre ANRE. Legat de Regulamentul privind parcarile din oras, domnia sa spune ca, acesta nu
este aplicabila la acest moment, deoarece nu s-a finalizat Legea nr. 165 privind despagubirile
si exproprierile.
In ceea ce priveste cei 2 stalpi de la statia de transfer si de la fosta deponie, domnia
sa spune ca, acestia se regasesc intr-un proiect finantat prin fonduri europene aflat sub tutela
Consiliului Judetean Bihor, care momentan bate pasul pe loc vis-a-vis de acest proiect.
In ceea ce priveste locuintele ANL nefolosite, domnia sa nu cunoaste acest aspect,
din datele Primariei acestea sunt toate ocupate, dar pentru a evita orice confuzie, se va face o
investigatiei in acest sens.
Legat de ʺ insulaʺ de la intersectia str. Miron Pompiliu cu str. Lucian Blaga,
precum si indicatoarele rutiere montate la aceasta intersectie, spune ca, nici el nu a inteles
logica acesteia, drept urmare a convocat de urgenta o intalnire cu executantul, proiectantul,
politia rutiera si consultantul, saptamna trecuta, iar in urma discutiilor, concluzia a fost ca,
aceasta zona nu este amenajata corespunzator, urmand ca in cel mai scurt timp sa se
remedieze greseala. Tot la acest subiect, doreste sa mai adauge faptul ca, a tinut cont de
solicitarea d-lui Mortan, privind amplasarea unei treceri de pietoni ʺ la potecutaʺ , iar aceasta
va fi luata in considerare de catre cei de la CNAIR.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:00, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 8 (opt) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 126/27.09.2018 – Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 27 septembrie 2018, ora 13.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 127/27.09.2018 – Privind aprobarea proceselor verbale al ș edinș elor
Consiliului Local al oraș ului ș tei din data de 02.08.2018 ș i 30.08.2018.
H.C.L. nr. 128/27.09.2018 – Privind aprobarea transmiterii fără plată, în favoarea
Parohiei Române Unite cu Roma Greco Catolică ș tei, a terenului în suprafaș ă de 700
mp/788 mp din numărul cadastral 50679, înscris în CF 50679 ș tei, proprietatea oraș ului
ș tei, domeniul privat
H.C.L. nr. 129/27.09.2018 – Privind aprobarea documentaș iei de urbanism PUZ
(Plan Urbanistic Zonal) pentru CONSTRUIRE SPAș II COMERCIALE, pe str. Andrei
Mureș anu, din oraș ul ș tei, jud. Bihor, proprietatea SC BTC CRYPTOTECH, dovedită prin
CF 50872, în suprafaș ă totală de 5.081 mp
H.C.L. nr. 130/27.09.2018 – Privind aprobarea transformării funcș iei publice de
execuș ie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad
profesional superior, din cadrul Compartimentului Protecș ie Civilă, Programe, Strategii ș i
Managementul Proiectelor din Primăria oraș ului ș tei
H.C.L. nr. 131/27.09.2018 – Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a doi reprezentanș i care să facă parte din Consiliul de Administraţie al
Colegiului Naș ional ”Avram Iancu”, ș tei
H.C.L. nr. 132/27.09.2018 – Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a
calităţii, constituită la nivelul Colegiului Naţional „Avram Iancu”, Ştei
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H.C.L. nr. 133/27.09.2018 – Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al
Colegiului Tehnic ”Unirea”, ștei
H.C.L. nr. 134/27.09.2018 – Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a
calităţii, constituită la nivelul Colegiului Tehnic „Unirea”, Ştei
H.C.L. nr. 135/27.09.2018 – Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a doi reprezentanși care să facă parte din Consiliul de Administraţie al școlii
Gimnaziale „Miron Pompiliu”, ștei
H.C.L. nr. 136/27.09.2018 – Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi control a
calităţii, constituită la nivelul al școlii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, ștei
H.C.L. nr. 137/27.09.2018 – Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al
Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei
H.C.L. nr. 138/27.09.2018 – Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare şi asigurare a
calităţii, constituită la nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit, Nr. 1, Ştei
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Afrusinei-Ban Adela-Maria

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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