JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi, 26 iulie 2012, la sala de sedinte a Consiliului local al orasului Stei, cu ocazia
sedintei ordinare de lucru a acestuia.
Sunt prezenti la lucrarile sedintei un numar de 12 consilieri din totalul de 15 si Oras Ionut,
cs.jr.consiliul local, absentand dna Barna Violeta-Ecaterina si dnii Cuc Adrian si Paulas Emil.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dl.ing.Balaj Gheorghe Iulian , primar si
dna jr.Dale Voichita Mariana, secretar iar pentru sustinere rapoarte de specialitate din partea
Serviciului UAT Plastin Ioan, Tota Gheorghe si Scridon Valeria,din partea Serviciului contabilitate
dna Lolea Elena, contabil sef si dl.Vesa Florin din partea Biroului de protectie civila.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin, informatician iar
pentru redactare proces verbal , dl.Tirla Liviu, consilier juridic.
Ca invitati participa dnii.Aron Florin, director la Spitalul din Stei,Anis Nicolae, director la SC
Solceta SA Stei si membrii GAPC Stei.
Sedinta se televizeaza de postul local National TV Beius si a inceput la orele 13,00, fiind
convocata in baza Dispozitiei Primarului nr.46 din 20.07.2012.
Dna Dale Voichita Mariana, constatand prezenta consilierilor locali in vederea adoptarii de
hotarari valabile, propune ca in baza Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al
orasului Stei sa fie ales, in ordine alfabetica, presedinte de sedinta pe luna iulie 2012 dl.consilier Balan
Ciprian –Simion.Propunerea facuta este adoptata cu unanimitate de voturi de consilierii prezenti.
Dl.Balan Ciprian-Simion, in calitate de presedinte de sedinta , ia loc la masa prezidiului pentru
a conduce lucrarile sedintei.
Punctul 2 : Aprobarea ordinii de zi. Dl.Balan Ciprian Simion propune suplimentarea ordinii de
zi cu 3 proiecte de hotarare care au fost discutate in sedinta de comisii de azi. Dl.Moldovan Teodor
propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare propus la suplimentarea ordinii de zi la
nr.3 privind aprobarea protocolului de predare primire a investitiei Imbunatatirea infrastructurii de
apa si apa uzata in localitatea Stei, in vederea transferarii dreptului de prestare a serviciilor de operare
a acestei investitii de catre SC Solceta SA Stei si sa se discute intr-o sedinta extraordinara la care sa fie
invitati si proiectantul si execxutantul,iar celelalte 2 propiecte de hotarare se propune sa fie
renumerotate si atasate la cele privind specificul lor.Se supune spre aprobare varianta executivului, cu
suplimentarea ordinii de zi cu cele 3 proiecte de hotarare, rezultatul fiind urmatorul :voturi pentru= 0,
impotriva=12.Se supune la vot varianta propusa de dl.Moldovan Teodor, care trece cu unanimitate de
voturi.
Punctul 3 : Aprobarea proceselor verbale de la sedintele de Consiliu local din data de
1.05.2012, 31.05.2012, 21.06.2012 si 28.06.2012.Se supun la vot individual procesele
verbale,rezultatul fiind urmatorul :procesul verbal din 1 mai a trecut cu 7 voturi pentru si 5 abtineri,
procesele verbale din 21 si 28 iunie 2012 au trecut cu unanimitate de voturi, iar procesul verbal din 31
mai 2012 nu a trecut, fiind 5 voturi pentru si 7 abtineri, consilierii prezenti sustinand faptul ca acesta
s-a intocmit in vechiul consiliu si trebuia sa se adopte de catre ei sau sa se tina o sedinta extraordinara
a vechiului consiliu local in care sa se aprobe procesul verbal. De asemenea i s-a comunicat
executivului sa se ia legatura cu Prefectura si sa se intrebe cum sa se procedeze in acest caz, desi
dl.cs.jr.Tirla Liviu a prezentat argumente , conform Legii 215/2001, aratand ca actualul consiliu e
indrituit si procedeaza legal daca aproba procesul verbal in cauza.Pe ansamblu acest punct a trecut cu
7 voturi pentru si 5 abtineri.
Punctul 4 : Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii fostului strand al orasului Stei ca
si zona de afluenta publica consacrata in vederea desfasurarii activitatilor de picnic la nivelul orasului
Stei.Se prezinta situatia din comisii,iar dl. presedinte de sedinta Balan Ciprian Simion sustine faptul ca

si in sedinta de comisie si-a exprimat parerea ca activitatea de picnic trebuie sa se organizeze,intr-o
padure,la marginea orasului si nu in centrul lui.
Dl.Tota Gheorghe spune ca in conformitate cu Legea nr.54/2012 trebuie stabilite locuri pentru
picnic.Pana cand se va gasi un loc in afara orasului se poate merge pe ideea cu locul de picnic in
incinta strandului, in partea dreapta a acestuia fiind plin de balarii,putandu-se amenajaja locul pentru
asa ceva.
Dl.Dumitras Horia multumeste pentru primul pas facut de conducerea Primariei si conform
art.3 din lege se poate amenaja picnic si fara focar, in incinta strandului.
Dl.Moldovan Teodor spune ca se va abtine de la votarea acestui PH deoarece se creeaza
disconfort pentru locuitorii orasului, deoarece picnicul inseamna si consum de alcool si cantece cu
voce mai puternica si un fotbal ! Picnicul se organizeaza de obicei in afara orasului.Exista un proiect
transfrontalier cu strandul, cu orasul infratit din Ungaria,Hajdudorog, care trebuie respectat, pentru a
nu se degrada strandul.
Dl.Harn Mihai : Nu s-a primit raspunsul punctual de la dl.Tota Gheorghe ! Exista alte terenuri
din domeniul public care sa se preteze la activitatea de picnic ? Nu cred, pentru ca terenurile care ar fi
libere sunt revendicate de cetateni ( pasunea, lacul),care nu ne apartin.Strandul orasenesc se preteaza la
asa ceva pentru ca oamenii se duc acolo pentru recreere.Cand se va pune strandul in functiune, va fi
curat in incinta lui si tinand cont de faptulca este situat in centrul orasului Stei, oamenii pot fi
supravegheati de fortele de ordine.
Miara Horia : Pentru strandul din orasul Stei s-a aprobat SF si dansul e membru intr-un proiect
transfrontalier cu Hajduydorog si va vota impotriva la acest punct, deoarece in proiect nu e prevazut
loc de amenajare pentru picnic.Se supune la vot PH, rezultatul fiind urmatorul :voturi pentru= 9,
abtineri=2(Balan Ciprian Simion si Moldovan Teodor) si voturi impotriva= 1(Miara Horia).
Punctul 5 : Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii postului de asistent medical
generalist(asistent comunitar) din cadrul Primariei orasului Stei, de la asistent medical debutant la
asistent medical definitiv. Acest punct a fost votat cu unanimitate de voturi.
Punctul 6 : Proiect de hotarare privind aprobarea formarii unui numar cadastral in suprafata de
328 mp si aprobarea notarii numarului cadastral care se formeaza in favoarea orasului Stei.Se prezinta
situatia din sedinta pe comisii, dupa care se trece la discutii.
Dl.Moldovan Teodor spune ca a studiat mai atent cererea dnei Gheban Marioara,care vine
pentru a intabula in nume propriu.Se poate intabula pe un teren al statului? Tota Gheorghe spune ca
cele 2 cladiri de pe teren sunt ale ei. Moldovan Teodor spune in continuare ca daca se solicitau de
dansa suprafelele de 56 plus 66 mp era de acord.Dar se cere suprafata de teren in plus.Putem da
terenul in chirie sau concesiona.E terenul statului roman ! Nu s-a spus daca e revendicat conform Legii
247/2005 ! Va fi impotriva PH,pentru ca nu e de acord sa se intabuleze cineva pe terenul proprietatea
statului roman. Tota Gheorghe intervine si spune ca se va trece terenul pe orasul Stei.Moldovan
Teodor intervine si intreaba de ce nu s-a facut intabularea din initiativa noastra si propune sa se dea
ca sarcina specialistilor din primarie trecerea terenurilor pe orasul Stei.
Dale Voichita Mariana :Vizavi de interventia dlui Moldovan Teodor, observatia e
pertinenta.Terenurile raman pe pe orasul Stei.Am solicitat acest PH pentru ca trebuie un numar
cadastral pentru fiecare cladire, idem pentru fiecare teren. Moldovan Teodor propune scoaterea acestui
punct de pe ordinea de zi si sa se analizeze in comisie fiecare teren.
Miara Horia : La art.2 din PH sa se corecteze :328 mp.Sa fie terenurile aferente constructiei si
nu zonei limitrofe.Idem pentru PH urmator.Presedintele de sedinta propune sa apara in PH sau raport
si punctul de vedere al comisiei fondului funciar.
Dumitras Horia : Toate terenurile care se afla sub cladiri, in oras, nu sunt intabulate !
Harn Mihai : Formarea unui numar cadastral impune o anumita suprafata.A face nr.cadastral
doar pentru cladire e dificil.Terenul respectiv nu se da nimaui, ramane in proprietatea orasului Stei
pentru ca proprietarul sa-si poata nota cladirile in CF.N-are rost sa impiedicam persoanele fizice sau
juridice.Trebuia sa se faca o situatie cu acest lucru incepand din anul 2000. Se supune la vot PH,

rezultatul fiind urmatorul : pentru =7,abtineri=1(Dumitras Horia)si 4 voturi impotriva(Miara Horia,
Junc Valentin, Moldovan Teodor si Balan Ciprian-Simion), deci n-a trecut acest PH, neindeplinind
cvorumul necesar.
Punctul 7 : Proiect de hotarare privind aprobarea formarii unui numar cadastral in suprafata de
866 mp si aprobarea notarii numarului cadastral care se formeaza in favoarea orasului Stei.Se prezinta
situatia din comisii, punctele de vedere si rezultatul votului fiind identic celui de la punctul 6.
Punctul 8 : Proiect de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia Ministerului Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri-Directia Generala Resurse Minerale(darea in administrare), cu titlu
gratuit , a terenului in suprafata totala de 5.704 mp pe durata executarii lucrarilor geologice pentru
tema :,,
Cercetari
pentru
determinarea
parametrilor
acviferelor
apelor
subterane
potabile,industriale,ape minerale naturale,terapeutice si geotermale,evolutiei caracteristicelor calitative
ale apelor si asigurarea protectiei impotriva poluarii si degradarii- pentru prospectiuni de ape
geotermale in perimetrul Stei-Lunca,jud.Bihor(Unitatea Panzelor de Codru-Panza Finis),,.Se prezinta
situatia din comisii, dupa care se trece la vot, acest punct fiind votat cu unanimitate de voturi.
Punctul 9 : Proiect de hotarare privind aprobarea formarii unui numar cadastral in suprafata de
18623 mp pentru notarea in Cartea Funciara in favoarea orasului Stei, a Deponiei orasului Stei(Groapa
de gunoi), in vederea inchiderii acesteia.Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la vot, acest
punct fiind votat cu unanimitate de voturi.
Punctul 10 : Proiect de hotarare privind aprobarea formarii a patru numere cadastrale,prin
dezmembrarea numarului cadastral nr.50349 in suprafata totala de 5992 mp, reprezentand terenul din
incinta Spitalului orasenesc Stei, teren inscris in CF in favoarea orasului Stei precum si aprobarea darii
in administrarea Serviciului de Ambulanta Bihor, pe durata existentei constructiei, a terenului cu
nr.cadastral 50429 inscris in CF nr.50429, in suprafata de 1177 mp, pe care s-a edificat cladirea Statiei
de Ambulanta Stei.Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
Moldovan Teodor spune ca le e suficienta o intrare celor de la Ambulanta. E pentru PH dar cu
scoaterea lotului 3 !
Harn Mihai : Daca Statia de savare va avea 2 iesiri e si un avantaj ! N-o sa iasa doar salvari !In
situatia de urgenta , sirenele trebuie sa functioneaze !Nu trebuie blocata activitatea de urgenta.Situatia
e favorabila.
Tigan Ioana : Nu stiu daca chiar si Legea nu obliga la 2 accesuri !In Spital trebuie sa intre
oricand ambulanta.
Moldovan Teodor :Acces spital e una si statia de salvare e alta ! Se supune la vot PH,
rezultatul fiind urmatorul : voturi pentru= 11, abtineri=1(Moldovan Teodor).
Punctul 11 : Proiect de hotarare privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinte ANL situat in orasul Stei, strada Aleea Miron Pompiliu, nr.3A,ap.2, jud.Bihor, apartament
ramas vacant in urma cererii de renuntare depusa de catre dl.Ciotea Sorinel Gheorghe.Acest punct de
la ordinea de zi a fost votat cu unanimitate de voturi.
Punctul 12 : Proiect de hotarare privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinte ANL situat in orasul Stei, str.Poet Andrei Muresanu,nr.4,ap.2,jud.Bihor, apartament ramas
vacant in urma cererii de renuntare de catre dl.Ciotea Sorinel Gheorghe. Se prezinta situatia din
comisii dupa care se trece la vot, rezultatuul fiind urmatorul :pentru= unanimitate.
Punctul 13 : Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei pe
anul 2012 cu suma de 21 mii lei la Sectiunea de functionare, precum si aprobarea bugetului
activitatilor autofinantate(Spitalul orasenesc Stei).Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la
discutii.
Moldovan Teodor :Activitatea de asigurare sociala e aloccata cu fonduri de la bugetul de
stat.De ce sa alocam noi fonduri ? Au fost restante, vin cu intarzaiere !
Dl.Balaj Gheorghe Iulian, primar :Vin cu intarzaiere si sunt probleme grave, care necesita o
rezolvare urgenta!

Moldovan Teodor: Mai bine asteptam pana trece 15 a lunii august.E un buget in perspectiva!
Harn Mihai: Nu se pot face plati.
Moldovan Teodor intreaba pe dna Lolea Elena de ce se dirigeaza suma la acest capitol pentru
ca e bugetat de stat la care aceasta spune ca a avut aceasta discutie si in comisie.Tinand cont ca
handicapatii sunt persoane cu nevoi, s-a luat aceasta masura. Daca se va primi de la judet, se va
reintrtegi suma.Moldovan Teodor propune sa se tina o sedinta cu rectificarea in luna august si nu
acum,pentru rezolvare, la care dna Lolea spune ca urmeaza drepturile salariale si nu se vor lua
banii.Noi facem preventiv solicitarea, e o propunere a noastra !
Harn Mihai : Noi suntem aici ca sa rezolvam problemele cetatenilor Steiului ! A-i lasa in bataia
vantului, inseamna a nu face nimic ! Nici cei din Guvernul Romaniei nu gandesc ca dl.Moldovan
Teodor ! Nu e nici un impediment in a rezolva acum problema aceasta ! Trebuie sa rezolvam
problemele cetatenilor si nu sa mergem pe ideea drobului de sare ! Raman surprins de pozitia dlui
Moldovan Teodor, deoarece face parte dintr-un partid de protectie sociala(n.a.-PSD) !
Moldovan Teodor : sa nu mi se puna in carca drobul de sare ! Nu e impotriva solutionarii
problemelor cetatenilor !Drepturile nu sunt exigibile !
Tigan Ioana : Cat dureaza pana se rezolva problema cu HCL ?
Dale Voichita : Cel putin 15 zile !
Petrisor Traian :Ce le spunem celor 50 persoane cu handicap din Stei ? Si eu iau pamparsuri de
2 ori pe luna si medicamente pentru o persoana cu handicap !Cand la dam banii ? Asta se intreaba
oamenii !Acest punct de la odrinea de zi a trecut cu 8 voturi pentru si 4 abtineri(Miara Horia,Junc
Valentin ,Balan Ciprian Simion si Moldovan Teodor).
Punctul 14 : Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei pe
anul 2012 cu suma de 160 mii lei la Sectiunea de Dezvoltare.Se prezinta situatia din comisii, dupa care
se trece la vot : pentru =11, abtineri=1,Miara Horia.
Punctul 15 : Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii anexei nr.1 din Planul de
analiza si acoperire a riscurilor pentru orasul Stei, aprobat prin HCL nr.38 din 29.03.2012.Se prezinta
situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
Dumitras Horia propune sa se treaca si serviciul de salvamont.Propune ca in locul dnei Dale
Voichita sa fie trecut un consilier in comisie.
Miara Horia : Secretarul Primariei face un curs special, periodic si trebuie sa faca partte din
comisie.Sa propunem si 2 sau 3 consilieri in comisie.Propune pe dnii Dumitras Horia si Paulas Emil sa
faca parte din comisie,la care dl.Harn Mihai se autopropune spunand ca nu stie daca dl.Paulas Emil e
de acord ca sa faca parte din comisie,fiind absent de la sedinta.Dl.Miara Horia propune sa se puna la
dispozitia consiliului local tabelul cu persoanele cu nr.de telefon actualizate,pentru sedinta
urmatoare.Se supune la vot PH cu cele 2 propuneri,Harn Mihai si Dumitras Horia,pentru= unanimitate.
Punctul 16 : Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare a Consiliului local al orasului Stei.Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la
discutii.
Miara Horia : In vechiul consailiu s-a optat pentru tinerea sedintelor de comisii si consiliu la
orele 13,00 pentru buna desfasurare a activitatii in primarie , pentru a se evita recuperarile,deoarece
sunt chemati multi salariati din executiv la sedinte.
Harn Mihai :Referitor la tinerea sedintei de la orele 16,00, s-a mers pe ideea urmatoare :
consilierii locali care lucreaza sa fie prezenti integral la lucru.Dupa orele 16,00 se incheie activitatea
executivului .Trebuie sa impacam ambele activitati !
Dumitras Horia : Am venit cu 2 propuneri :prima sa se primeasca PH cu materialele pentru
consiliu cu cel putin 24 de ore inainte si a doua,obligarea celor care au rapoarte de specialitate sa fie
prezenti la sedinta consiliului local. Moldovan Teodor propune sa se ceara si parerea dlui primar
vizavi de ora de incepere a sedintelor de comisii si de consiliu local.

Dl.Balaj Gheorghe Iulian, primar : Cel mai efecient pentru sedintele de comisii si de consiliu
local e sa se tina la orele 13,00 pentru ca daca e nevoie de un specialist, nu-l putem aduce dupa orele
de program.
Dna Dale Voichita Mariana ,secretar : Referitor la propunerea schimbarii orei sedintelor,
trebuie sa fie ,,pentru,, 2/3 din consilierii in functie. Daca nu se aproba propunerea de schimbare a
sedintelor cu tinerea lor de la orele 14 sau 16, ramane in vigoare propunerea din ROF vechi, deoarece
OG 35 privind regulamentul cadru al consiliului local se aproba cu 2/3 din consilierii in functie, asa
cum s-a mentionat anterior.Se supune spre aprobare tinerea sedintelor de la orele 13,00 : pentru =
11,impotriva = 1,Harn Mihai iar PH pe ansamblu este votat cu 11 voturi pentru si o abtinere,Harn
Mihai.
Punctul 17 : Proiect de hotarare privind modificarea art.6 din HCL nr.81/ 6.05.2012, respectiv
acordarea dreptului de administrare a spatiului in care isi va desfasura activitatea Ambulatoriul de
Specialitate, Spitalului orasenesc Stei, precum si aprobarea incheierii unui contract de comodat intre
Spitalul orasenesc Stei si Centrul medical ,,Sanatatea pentru toti,, pentru utilizarea spatiilor necesare
desfasurarii activitatii Centrului medical,, Sanatatea pentru toti,,.Se prezinta situatia din comisii dupa
care se trece la discutii.
Aron Radu : In 24.04.2012 s-a dat o sentinta civila privind anularea in parte a HG cu
desfiintarea Spitalului din Stei. S-a investit cu formula executorie si s-au facut demersurilke necesare
pentru reinfiintarea Spitalului din Stei.S-au facut demersurile pentru clasificarea Spitalului orasenesc
Stei si li s-a comunicat ca dupa ce se incheie contractul cu CAS se va rezolva cu clasificarea.Data de
la care va porni Spitalul din Stei este data semnarii contractului cu CAS Bihor.In continuare, la
intrebarea dlui Junc Valentin, dl.Aron Radu spune care e perspectiva cu personalul medical si ca au
obtinut autorizatia de functionare in luna iulie.
Dl.Lucaciu Ioan spune ca dansul ar fi pus intrebarea : cine a participat din partea executivului
la acest proces ! Se supune la vot PH : pentru = unanimitate.
Punctul 18 : Buletin legislativ.Consiliul local ia act de acest punct de la ordinea de zi, care a
fost pregatit de dl.Tirla Liviu, cs.jr.
Punctul 19: Diverse. Se inscriu la cuvant urmatorii:
Dutu Ioan Constantin,din partea GPAC Stei : prezinta istoricul GPAC, care se ocupa cu
sondaje de opinii, strangerea de semnaturi impotriva desfiintarii spitalului, sesiuni de studii, adunari
electorale in 2 si 3 iulie. Felicita conducerea primariei orasului Stei pentru afisarea ordinii de zi a
sedintei de azi.In ce priveste transparenta trebuie aduse la cunostinta publica procesele verbale,
hotararile consiliului local , organizarea de intruniri periodice cu cetatenii si aducerea la cunostinta
publica a rapoartelor de activitate.
Saitul de pe internet a Primariei orasului Stei pare o gluma proasta ! Apare conducerea
Primariei, dar nu apar date personale ale primarului si viceprimarului, nu apar audientele,
organigrama,rubrica consiliului local,ROF acestuia,inaccesibile,cea mai recenta HCL si proces verbal
sunt din februarie 2011,declaratiile de avere,situatia cu cetatenii de onoare sunt inexistente.Asteptarile
cetatenilor vizavi de noua conducere sunt foarte mari ! Va da o lista cu doleantele cetatenilor Steiului
presedintelui de sedinta intocmita acum un an.In numele GPAC multumeste pentru activitatea
desfasurata.
Moldovan Teodor : In apa Baitei s-a acumulat piatra din dig ! Apa va sapa pe sub el si va pune
in pericol digul ! Sa se ia legatura cu Apele Romane.A discutat cu dl.viceprimar acum o saptamana
acest lucru.
Harn Mihai :Pe moment e rezolvata problema celor cu ajutoarele sociale. Propune executivului
sa pregateasca un PH ca intr-o eventuala situatie sa gaseasca o modalitate ca sa fie platiti cei cu
ajutoare sociale si de-abia apoi sa se dea indemnizatia de consilier local !
Junc Valentin : Sunt cateva proiecte executate sau in curs de executare in Stei. Doresc o
informare reala vizavi de proiectul canalizare-apa ! Ce facem pentru salubritatea orasului Stei ?

Dl.Balaj Gheorghe Iulian, primar :S-a discutat in comisia nr.1 ca sa ne intalnim pentru
problema salubritatii,deoarece se inchide deponia.S-ar putea sa transportam deseurile menajere la
Oradea si sa creasca preturile, deoarece nu avem deponie la Stei sau la Beius. Se va cere un masterplan
si se va solicita Cons.judetean cand va incepe acest proiect !
Legat de canalizare : proiectul cuprinde doar o parte din oras si nu include racordurile ! Am
primit de la Judecatorie 2 somatii de plata,de la CNI, de 23 mld.lei pentru infrastructura si 4 mld.lei
pentru datorii la Casa de cultura. Valoarea proiectului n-a permis sa se includa si racordurile.Poate era
mai bine sa cuprindem 70% din proiect cu racordurile !Ar trebui tinuta o sedinta de consiliu local pe
linia salubritatii, cu intreaga zona care a folosit deponia noastra.S-a discutat si la Consiliul judetean si
nu au fonduri, s-au facut 2 cereri de finantare catre MAI si Ministerul Mediului.Speram ca pana la
mijlocul lunii august sa se rezolve. Singura gropa de gunoi, omologata e la Oradea ! Ar trebui gasita o
solutie in plan local.Groapa noastra de gunoi e monitorizata din satelit ! Nu sunt rezolvate problemele
de mediu !
Nemaifiind alte probleme, sedinta ordinara de lucru a Consiliului local al orasului Stei se inchie
la orele 15,18. Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal, care are un numar de 6 pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE :
-HCL 9 din 26.07.2012- Alegerea presedintelui de sedinta
- HCL 10 din 26.07.2012- Aprobarea ordinii de zi
- HCL 11 din 26.07.2012- Aprobarea proceselor verbale de la sedintele de consiliu local din
data de 1.05.2012, 21.06.2012 si 28.06.2012.
-HCL 12 din 26.07.2012- Aprobarea amenajarii fostului strand al orasului Stei ca zona de
afluenta publica consacrata in vederea desfasurarii activitatilor de picnic la nivelul orasului Stei
-HCL 13 din 26.07.2012- Aprobarea transformarii postului de asistent medical
generalist(asistent comunitar) din cadrul Primariei orasului Stei, de la asistent medical debutant la
asistent medical definitiv.
-HCL 14 din 26.07.2012- Aprobarea punerii la dispozitia Ministerului Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri-Directia Generala Resurse Minerale(darea in administrare), cu titlu
gratuit , a terenului in suprafata totala de 5704 mp pe durata executarii lucrarilor geologice pentru
tema :,,Cercetari pentru determinarea parametrilor acviferelor apelor subterane potabile, industriale,
ape minerale naturale, terapeutice si geotermale, evolutiei caracteristicelor calitative ale apelor si
asigurarea protectiei impotriva poluarii si degradarii-pentru prospectiuni de ape geotermale in
perimetrul Stei-Lunca,jud.Bihor(Unitatea Panzelor de Codru-Panza Finis)
-HCL 15 din 26.07.2012- Aprobarea formarii unui numar cadastral in suprafata de 18.623
mp pentru notarea in Cartea Funciara in favoarea orasului Stei(Groapa de gunoi) in vederea inchiderii
acesteia.
-HCL 16 din 26.07.2012- Aprobarea formarii a patru numere cadastrale prin
dezmembrarea numarului cadastral nr.50349 in suprafata totala de 5992 mp, reprezentand terenul din
incinta Spitalului orasenesc Stei, teren inscris in CF in favoarea orasului Stei precum si aprobarea darii
in administrarea Serviciului de Ambulanta Bihor, pe durata existentei constructiei, a terenului cu
nr.cadastral 50429 inscris in CF nr.50429 Stei, in suprafata de 1177 mp, pe care s-a edificat cladirea
Statiei de Ambulanta Stei..
-HCL 17 din 26.07.2012-Repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinte
ANL situat in orasul Stei, strada Aleea Miron Pompiliu, nr.3A, ap.2, jud.Bihor, apartament ramas
vacant in urma cererii de renuntare depusa de catre dl.Ciotea Sorinel Gheorghe
-HCL 18 din 26.07.2012-Repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinte ANL
situat in orasul Stei, str.Poet Andrei Muresanu, nr.4,ap.2, jud.Bihor,apartament ramas vacant in urma
cererii depuse de catre dna Cret Florina
-HCL 19 din 26.07.2012-Aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei pe anul
2012

cu suma de 21 mii lei la Sectiunea de functionare, precum si aprobarea bugetului activitatilor
autofinantate(Spitalul orasenesc Stei)
-HCL 20 din 26.07.2012- Aprobarea rectificarii bugetului localal orasului Stei pe anul
2012 cu suma de 160 mii lei la sectiunea de dezvoltare
-HCL 21 din 26.07.2012 - Aprobarea reactualizarii anexei nr.1 din Planul de analiza si
acoperire a riscurilor pentru orasul Stei , aprobat prin HCL nr.38 din 29.03.2012
-HCL 22 din 26.07.2012- Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului local al orasului Stei
-HCL 23 din 26.07.2012-Modificarea art.6 din HCL nr.81/6.05.2012, respectiv
acordarea
dreptului de administrare a spatiului in care isi va desfasura activitatea Ambulatoriul de Specialitate,
Spitalului orasenesc Stei, precum si aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Spitalul
orasenesc Stei si Centrul Medical,,Sanatatea pentru toti,, pentru utilizarea spatiilor nercesare
desfasurarii activitatii Centrului Medical,,Sanatatea pentru toti,,.
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