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incheiat azi 28.03.2019 in sala de gedinle a Consiliului Local al oragului $tei, cu
ocazia gedinjei ordinare a Consiliului Local al oragului $teri din luna martie 2019. $edinJa a
fost convocatd de c6tre Primarul oraqului $tei potrivit Dispo zitiei nr. 87 122.03 .2019 .
La gedinfd sunt prezen[i 14 consilieri locali (dl. Cioara Marius Dorel, dl. JuLde
Alexandru Jan, dl. Cuc Adrian Manuel-Preqedinte de qedin![, dl. Vulciu Ioan, dl. Harn Mihai,
dna. Boloca Nicoleta, dt. Stanigte Ovidiu, dna. Coroiu Aurelia Manuela, dl. Boroianu Ion, dl'
Magda Sorin Ciprian, dl. Duse Calin lloan-Presedintp dg sedinli, dl. Mortan Ioan, dtra.
Matei Cristina Monica si dl. Pirtea Dorel.) din totalul de 15 potrivit legii 9i consilierul jurirlic
al Consiliului local jrs. Ionu! Orag care intocmegte procesul-verbal al qedinfei.
Absenteazd nemotivat dna. consilier local Afrusinei-Ban Adela-Maria.
Particip[ la gedin]d din partea conducerii Primdriei oragului $tei:
- Viceprimar - ec. Cioard Marius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichila Mariana.
Pentru suslinerea rapoartelor de specialitate si pentru buna functionare a sedin,tei
participd la gedinjd din partea aparatu.lui permanent de lucru al Primlriei oraqului $tei
urmatorii: jrs. Hasan Andrei.
$edinla a inceput la ora 13:00.
Potrivit Regulamentului de Organrzare Ei Funcliontne a Consiliului Local al oraqului
pregedintelui de
$tei, dna. Secretar, Dale Voichila Mariana, supune spre aprobare alegerea
C6lin Ioan,
pe
DuEe
dl.
n:spectiv
Eedinld, pentru luna martie 2019, in ordine alfabeticd,
aceastd propunere este aprobatd de cdtre consilieri cu unanimitate de voturi.
Acest punct afost votat de cdtre consilierii locali in unanimitate de voturl

Tot potrivit Regulamentului de Organizare gi Funclionare a Consiliului Local

al

oraEului $tei, pregedintele de Eedinfd ales, rostegte intr-un cadru solemn, rugdciunea ,,Ttftdl
Nostru",

1.

Alegerea preSedintelui de Sedinld
2. Aprobarea ordinii de zi
3. Aprobareaproceselor verbale ale Sedinlelor Cctnsiliului Local al orasului
$tei din data de 11.02.2019 ;i 28.02.2019.
4. Proiect de hotdrdre Privind mandatarea Asocialei de Dezvoltare Intercomunita:rd,
asocialiei ca in numele Si pe seama orasului $tei, sd fncheie,
prin
Aparatul tehnic al
'aldtu;i
de operatorii de salubritate, de contracte/ parteneriate cu organizaliile care
implementeaia obtigayiile privind rdspunderea extinsd a producdtorului (OTR)' pentru
iUiertut- rdspunderii extinse a producdtorului, care se regdsesc tn
care

di;eurile

fac

de$eurile municipale.

5. Proiect de hotdrdre Privind altrobarea Actului Z).ditrional nr.l la DOCUMENTIIL
DE POZITIE, cu scopul de a implementa Si realizd proiectul ,,Sistem d€ manog€tn€ltt
integrat al deSeurilor in judelul Bihor".
6. Proiect de hotdrdre Privincl aprobarea doatmentaliei de atribuire privi,nd
delegarea de gestiune pentru operarea staliei de sortare/ Transfer din zona 4, operarea
staliei de tratare mecano-biologica a deSeurilor Orade,z Si a serviciului de colectare,
transport si a altor fluxuri de deseuri ,Cin zona 4 din cadrul Sistemului de Managememt
Integrat al DeSeurilor din judelul Bihor
7. Proiect de hotdrdre Privind repartizarea unui aportament ANL vacant(apartament
cu 2 camere) din blocul de locuin[e ANL situat pe str. Alee'a Miron Pompiliu, nr 3A, etaj I,
ap. 7, orasul $tei, jud. Bihor, d-nei IENC:IU MIHUTA IOAI{A LOREDANA.
8. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economttci ai investiliei
,,EXTINDERE RETELE DE APA $I CANALIZARE OM$ $TEI''.
9. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea indlicatorilor tehnico-economici ai
investiliei ,,CONSTRUIRE POD PESTE IIRI$UL BAITA DtT, PE ALEEA MIRON POMPIL'U

$TEI".

10. Informare privind adresa cu nr. 706/04.03.2019 de la Autoritateu Nalionald de
Management al Calitdtrii in Sdndtate, in,registratd la sediul Primdriei orasui'ui $tei sub nr.
1272/19.03.2019, referitoare Ia rezultatele obtrinute de Spltalul Ordsenesc $,tei in ciclul de
acreditare II.
ll. Informare privind adresa crlt nr. CJR-REG 3.769/11.03.2019 det la Ministerul
Finanlelor Publice, Agenlia Na{ionald de Administrare Fiscald, Direclia Generald
Regionald a Finanlelor Publice Cluj -Napoca, tnregistratdila sediul Primdriei orasului $tei
sub nr. AD 480/18.03.2019.
12. Diverse.
Duse:
in calitate de pregedinte de gedinld, supune la vot aprobarea ordinii de zi, acestea
dl.
fiind votate de citre consilierii locali favc,rabil in unanimitale.
Acest punct afost adoptat de cdtre consilierii locali'

dl. Duse: in calitate de pregedinte de qedin!6, constatd fapfirl c6, nu sunt inre55istrate ludri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi qi supune la v,ct aprobarea celor doud procel;everbale, din luna februarie 2019, acestea fiind votate de cdtre consilierii locali favorabil in
unanimitate.
dl. Stani$te: il felicitd pe dl. Orag pentru rnodul cum a transcris procesul-verball al comisiei nr.
2 din datat de 21.03.2019.
Acest punct afost aprobat de cdtre consilierii locahi.

Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consilitrlui local al orasului Stei au avizat
favorabil, fara amendamente acest PH.

dl. Duge: constatl ca nu sunt inregistrate ludri de cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi qi
il supune la vot, acesta fiind votat favoratril in unanimitate.
Acest proiect de hotarare afos:t adoptat de catre consilierii locali.

Comisiile de specialitate nr. I,2si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avi:zat
favorabil acest PH.
dl. Duse: constatd ca nu sunt inregistrate ludri de cuvAnt nici la acest punct de pe ordinea de
zi qi il supune la vot, acesta fiind votat fa'rorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotarare afostt adoptat de catre consilierii locali,

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avi:zat
favorabil fara amendamente qi acest PH.
dl. Duse: constatd ca nu sunt nici de aceastd datd inregistral,e ludri de cuv6nt la acest punct de
pe ordinea de zi gi il supune la vot, acesta fiind votat favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotarare afost adoptat de catre consilierii locali.

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3 ale Consiliului local al orasulu.i Stei au avi:zat
favorabil fara amendamente qi acest PH.
dl. Duse: constatd ca nu sunt inregistrate ludri de cuvdnt n:ici la acest punct de pe ordinea de
zi qi il supune la vot, acesta fiind votat fa'vorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotarare afost adoptat de catre consilierii locali.

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil fara amendamente gi acest PH.
dl. Morlan: intreabd daca au fost alocali banii de la Guvern pentru proiectele de la Pct. 8 9i
Pct. 9 de pe ordinea de zi.
dl. Viceprimar: spune cd,vardspunde la acest punct in detaliu la pct. Diverse.
dl. Duqe: constatd ca nu mai sunt inregistrate alte lu4ri de ouvdnt la acest punr:t de pe ordirrea
de zi gi il supune la vot, acesta fiind votattfavorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotcrrure afotst adoptat de catre consilierii locali.

Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliul'ui local al orasului Stei au avir.al
favorabil fara amendamente gi acest PH.
dl. Mortan: insistd pentru a primi un r[spuns la intrebarea aclresatd lapct. anterior.
dl. Viceprimar: rdspunzdnd solicitdrii d-lui Mortan, domniLa sa spune c6, proiectele privind
.*ti"a.r.u relelei de apd-canal precum gi cel privind consfi'uirea unui pod peste Crigul Bdila,
sunt intr-un stadiu avansat, urmdnd ca intr-un timp foart,e scurt sd fie emiise ordinele de
incepere ale lucrdrilor pentru aceste doud obiective.
dl. Duse: constatd .u nu sunt inregistrato ludri de cuvAnt la acest punct de pe ordinea de zi 9i
il supune la vot, acesta fiind votat favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotarare afost adoptat de catre consilierii localL

dl. Viceprimar: legat de aceast punct, spune c6, anul trecut, Spitalul Ordqenesc $tei a fost
*p"t r*t .*luaii in vederea acreditdrii, iar in urrna dcosteia au fost trasate o serie de
obiective ce trebuie indeplinite in urmdtoarele 12 luni, mrajoritatea acestora fiind de natr"ud
birocraticd, domnia sa aiigurAnd cetafe:nii precum Ei conducerea Spitalui de tot sprijinul
executivului qi Consiliului local $tei in v,ederea indeplinirii obiectivelor trasate.

dl. Viceprimar: spune c6, personal a fbcut numeroase deme:rsuri qi intervenlii Pe l6ngi factorii
Gcizionali din domeniu, in vederea redeschiderii Punctului de Lucru de la $tei, dar de fiecare
datd, dup6 cum bine se gtie rdspunsul primit a fost la 1b1, adic[ unul negativ. Totodatd,
domnia sa ii asigurd pe consilieri cd nu va inceta sd insist;e, deoarece nu este mullumit nici
domnia sa cu acest r6spuns, redeschider,oa Punctului de lurlru al Finanfelor P,ublice la $te:i ar
fi un lucru benefic atdipentru organele licale dar mai ales pentru cetdlenii orr4ului $tei qi nu
numai.
dl. Mortan: se aratd de acord cu cele spuse de dl. \'iceprimar 9i sus!.ine continuarea
demersurilor pentru infiinfarea acestui Punct de lucru.

de 1
dl. Viceprimar: spune c6, de la ultima qedinld gi pdnd in prezent, respectiv intrrun termen
lund, de pe nza oragului $tei au fost ridicali un numdr de 13 cAini frrEi stdp6n, aceste
demersuriurm6nd a fi continuate gi in perioada urmdtoare. Legat de problemit gazultti, SPrune
cd, luni a participat la Bucureqti la o intdlnire a Asocialiei Oralelor din RomAnia, la gedinf5
frind inviiat qi Ministrul Finanlelof, dar acesta nu a venit qi nici nu a trimis nic,iun
ale
reprezentant. Primarii Ei viceprimarii care au participat, spuneau cd Normele de aplicare
fi
putea
prentru
a
Teodorovici,
,c[tre
ministrul Eui3en
Legii ff. 16712018 trebuie semnate de
publica
putea
trimise ulterior Ia Ministerul Justiliei sprre a se finaliza procedura qi pentru a se

in Monitorul Oficial actul normativ.

)S.eprezentanlii ora.gelor, indiferent de apartenertla
politicd, au hotdrdt sd facd lobby pe l6ngd Ministrul Finangelor pentru ca acesta s6 semneze
Normele, urmAnd ca procedura re fi. ftnalizatdin cel mai scurt timp posibil. in final, nrai
spune cd, cei de la Transgaz l-au asigurat de tot sprijinul pentru ducerea la bun sf0rqit a
acestui dezident,respectiv introducerea alimentdrii u gazin oragul $tei.
dl. Staniste: spune cd, lucrarea executatd de Solceta pe str. 'Iineretului este finalizatd de ceva
timp, dorind sd gtie de la dl. Viceprimrar cdnd va intra la platd. De asemenea, spune t;d,
Solceta are nevoie urgentd de o autoutilitrar6 pentru desfundarea canalelor, aceasta putAndu-se
realiza prin achizitie directd de citre Primdria oragului $tei sau prin majorarea capitalului
social la Solceta, de pe urma acestei achizzilii urmdnd a beneficia tofi cetdlenii oragului $tei.
dl. Mortan: il intreabd pe dl. Staniqte, rl6t s-a recuperat din datoria istoricir a Solcetei de
aproximativ 5 miliarde lei vechi?
dl. Staniste: spune cd, acea datorie nu poate fi catalogatd ca venituri ale Socletei, deoare,ce
qanselele de recuperare ale acestor sum,e sunt din ce in ce mai mici, datoritd incapacitE4ii
datorinicilor de a pldti, degi Solceta are sentinje definitive, acestea nu pot fi puse in aplicare
deoarece nu au ce valorifica de pe urma debitorilor.
dl. Viceprimar: rdspunzdnd d-lui StaniEte spune cd, cele doud aspecte ridicate, vor putea fi
luate in disculie in momentul cdnd se va aproba bugetul local.
dl. Duse: spune c[, nu il intereseazd cum, dar domnia sa DORE$TE sd se introducd gazulin
oraqul $tei.
dl. Harn: legat de fenomenul cergetoriei din oraqul $tei, domnia sa soli<;itd mai multd
implicare din partea aleqilor locali, mobilizarea cdt mai multor cetdleni din oraq, precum qi a
forlelor de ordine, credndu-se astfel un fi:ont comun de luptd impotriva acestui fenomen care
pe zi ce trece ia amploare. De asemerrea, mai atrage atenlia asupra parcatului ilegal pe
trotuare Ei pe treceritele pentnr pietoni, r;olicitdnd in acest sens executivului oa impreund cu
Polilia Rutierd sd ia mdsurile care se impun potrivit legii prrecum gi potrivit Itegulamentului
oragului $tei spre restaurarea ordini. in final, solicitd montarea de noi stdlpi care sd limiterze
accesul auto pe trotuarul din fala farmaciei de la intersecfia str. George Enescu cu Cuza
Vodd, precum qi aplicarea de sancliuni aspre pentru cei care distrug aceqti stAlpi.
dl. Jude: solicitd montarea unui indicator privind parcarea interzisd in fala farmaciei la ctre
d|. Ham a ftcut referire, pentru cd in <>az contrar, PoliJia Rutierd nu are temei legal s[-i
sanclioneze pe cei care parcheazdneregulamentar. De asentenea, domnia sa, rnai spune cd, zi
de zi calea de acces in locuinla proprie ii este blocatd, pe aceastd cale solicitd sprijin din
partea Primdriei pentru descongestionarea acestei situalii.
dt. Mortun: propune ca parcdrile din oraq sI fie bine delimitrrte qi scoase la licit,alie in vedelea

inchirierii anuale.
dna. Matei: intreabd daci maginaaare spiila strdzile mai funcfioneazd, deoarece pe strazile din
orag este este foarte mult praf.
dl. Viceprimar: raspunzAnd d-nei Matei, spune c5, magina de spdlat strdzile este momentan
defectd, dar se va incerca remedierea situafiei sesizate pe ahe cdi.
dl. Pirtea: propune ca executivul s6 ia legdtura cu pompierii pentru spSlarea str'6zilor, mai ales
.a in curdnd se apropie Sfdnta Sdrbdtoare a Pagtilor, iar strdzile oraEului trebuie sd fie
pregdtite corespunzdtor pentru acest mare praznic.
dt. b.rge' spune c[, de jumdtate de ord dl. Viceprimar a chemat-o pe dna. Lolea sd ia parte, la
lucrdrile acestei Eedinfe qi domnia sa tot nu a venit, doamna Loela trebuie sd dea rdspuns la
adresa nr. 3306/CL-32131.07.2018, de thpt trebuia s[ rdspund6 de fapt in termen l0 z:ile
conform legii.
dl. Viceprimar: spune c6, la gedinla urmdtoare veli avea rdslluns la aceast6 adrtlsd.
dl. Duse: intreab6 care este stadiul de octrpare a viitorului Parc Industrial al oraqului $tei.

dl. Viceprimar: spune cd, Parcul Industrial al oraqului $tei este parcelat qi cadarstrat, o parceld
de aproximativ 10.000 m2 fiind deja repartizatd.Utilitdfi precum, curentul de rnedie tensiune,
apa qi canalizarca menajeri gi pluviald sunt aduse p6nd in vr:cin[tatea parcului, De asemenea,
mai spune c6, a mai fost formulatd o cerere pentru inci o pirceld, de aceastd dlatd fiind vorba
de 2 tineri, so! qi sofie din Seghigte, care vor s[ deschidA o unitate in domeniul fabricdrii
mobilei.
dl. Du$e: apreciazd munca depusd pentru anrcnajareatrotuarului de pe str. 13 tieptembrie, clar
este nemullumit de faptul cd, toli cei care au afaceri acolo parcheazd maginile pe zonele verzi
care au fost recent amenajare de citre Priimdria oragului $tei, domnia sa consirierdnd cd acr:st
lucru este total inacceptabil, pe aceasti cale solicitd luarea de mdsuri urgente pentru
remedierea situafiei.
intr-o altd ordine de idei, domnia sa intreabd dac[ in oraqul $tei se vor realiza stalii de
incdrcare pentru maqinile electrice.
dl. Viceprimar: spune cd, proiectele privi:nd staliile de incdrr;are pentru maginile electrice stmt
momentan doar la stadiul de intenlie. In ceea ce privegte s3sizarea privind parrcarea pe zona
verde a maqinilor in zona str. 13 Septembrie, domnia sa spune c6, se va verifi,ca qi se vor lua
mdsurile care se impun.
dl. Du$e: mai doreqte si intrebe, care este situalia "scuarului" de la interseclia str. Miron
Pompiliu cu str. Lucian Blaga qi str. Aleea Miron Pompiliu.
dl. Viceprimar: conform executantului a;est "scuar" este executat conform proiectului, dr:gi
practic au recunoscut gi ei faptul ci este o anomalie, aceaster put6nd fi remediatd abia dupd ce
se va realiza predarea cdtre oragul $tei.
dl. Duse: intreab6 care este stadiul expert)izdrii podului peste, CriEul Bdifa.
dl. Viceprimar: spune cd., expertizare solicitatd va fi luatd in discuqie la aprobarea bugetuluui
local pentru anul 2019.
dl. Duse: in final spune c6, in anul 2018 Consiliul Local al oraEului $tei nu a acordat niciun
titlu de cetdlean de onoare pe motiv cd, .Regulamentul privind acordarea acestui titlu trebuie
reftcut, pe aceastd cale, domnia sa doreqte sd qtie cdnd ser va discuta in cadlrul Consiliului
local refacerea acestui Regulament.

Nemaifiind alte puncte pe orrlinea de zi gedinla se incheie la ora 14:00, drept
pentru care afost incheiat prezentul proces verbal, care este format din 7 (qapte) pagini.

BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE

H.C.L. nr.29128.03.2019

- Pri'vind alegerea preqedintelui de gedin!6 a Consiliului

local al oragului $tei pentru luna februario2019 in persoana d-lui HARN MIHAI
H.C.L. nr. 30/28.03.2019 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinla ordinarii a
Consiliului Local al oragului $tei din datar de 28 martie20I9t, ora 13.00, care a avut loc in sala
de qedinfd a Consiliului local al oragului [)tei
qedin{elor
H.C.L. nr. 31/28.03.2019 Pr:ivind aprobarea prroceselor-verbale

-

al

de 11.02.2019 9i 28.02.2019
H.C.L. nr. 32128.03.2019 Privind mandatarea Asociafei de Dezvoltzre
asociafiei ca in numele gi pe l;eama oraqului
Intercomunitard, prin Aparatul tehnic
(lu organizaliile
$tei, sd incheie, aldturi de operatorii de salubritate, de contt:actelparteneriate
care implementeaza obtigafiile privind rdspunderea extinsii a producdtorului (OTR), penlru
de;eurili care fac obiectul rdspunderii e>rtinse a producdtorului, care se regdsesc in deqeurile
Consiliului Local al oragului $tei din

datar

al

municioale

H.C.L.

nr. 33128.03.2019

Privind aprobarea Actului Adilional

nr.1

1a

DOCUMENTUL DE POZITIE, cu scopul de a implementa gi realiz[ proiectul ,,Sistem de
management integrat al degeurilor in judelul Bihor"
H.C.L. nr. 34128.03.2019 - Privind aprobarea documentafiei de atribuire privind
delegarea de gestiune pentru operarea statiei de sortare/ Trzmsfer din zona 4, opetuea statiei
de tratare meiano-biologica a degeurilor Oradea gi a serviciului de colectare, transport si a
altor fluxuri de deseuri din zona 4 din cadrul Sistemului de Management Integrat al
Deqeurilor din judelul Bihor
H.C.L. nr. 35128.03.2019 Privind rcpartizarca unui apartament Al{L
vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de locuinte l\NL situat pe str. Aleea Miron
lompiiiu, nr 34, etaj l,ap.7, oraqul $tei, jud. Bihor, rt-nei IENCIU MIHUTA IOAI'IA
LOREDANA
H.C.L. nr. 36/28.03.2019 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investifiei ,,EXTINDERE RETELE DE APA $I CANALIZARE ORA$ $TEI"
H.C.L. nr. 37128,03.2019 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiliei ,,CONSTRUIRE POD PESTE CRI$UL BA.ITA DE PE ALEEA MIRON
POMPILIU $TEI"
SECRETAR

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Duqe Cdlin Ioan
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