JUDETUL BOHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi, IO martie 2OI4,la sala de sedinte a Consiliului local al
orasului Stei, cu ocazia sedintei de lucru extraordinare a acestuia.
sunt prezenti un numar de 13 consilieri din totalul de 15 si
csjrs.consiliu local, dl. Oras Ionut, absentand dna Groza Ioana si dl.Harn
Mihai .
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dl.ing.Balaj
Gheorghe lulian, primar si dna jrs.Dale Voichita Mariana,iecretar.pentru
sustinere raport de specialitate participa din partea Biroului resurse
umane, dnele Blaga Rodica,consilier superior si Dumitrescu Mihaela,
referent superior.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere
Alin, informatician iar pentru redactare process verbal, dl.csjrs.Tirla Liviu.
Sedinta extraordinara a Consiliului local al orasului Stei a inceput la
orele 13,00 , fiind convocatainbaza Dispozitiei primarului nr.59 l2ol4.
Punctul 1: Alegerea presedintelui de sedinta. Dna Dale Voichita
Mariana , constatand prezenta consilierilor iocali in vederea adoptarii de
hotarari valabile, propune ca presedinte de sedinta pe luna in clrs
conform ROF Consiliul local Stei pe dnul consilier local Junc Mircea
Valentin. Propunerea facuta este aprobata cu unanimitate de voturi.
Punctul 2 : Aprobarea ordinii de zi. Acest punct a fost aprobat cu
unanimitate de voturi.Dl. consilier iocal Lucaciu Ioan spune ca cioreste un
raspuns la o intrebare privind exproprierea terenurilor aferente DN-76 din
Stei.l se comunica de catre di.Junc Mircea Valentin ca i se va raspunde
dupa ftnalizarea punctelor de la ordinea de zi.
Punctul 3: Proiect de hotarare privind aprobarea pianului de ocupare
a functiilor publice din cadrul autoritatii publice locale orasul Stei, judetul
Bihor, pentru anul 2OI4. Se prezinta situatia din comisii, care au d,at aviz
favorabil proiectului de hotarare, dupa care se trece la discutii.
Dna Dale voichita Mariana spune ca ordonanta Guvernului
nr.77 12073 pentru ocuparea functiilor publice a fost declarata
neconstitutionala si trebuie sa urgentam inaintarea HCL la ANFP Bucuresti
pentru ocuparea posturilor vacante spunand ca pana in prezent s-au mai
vacantat un post de la Biroul integrare europeana prin plecarea dlui
Olenici Mihai la Oradea si un post de la Biroul agricol prin plecarea dlui
Tota Gheorghe in pensie si ca mai urmeaza sa se vacanteze 2 posturi prin
plecarea in pensie a dlui Plastin Ioan, de la Biroul urbanism si a dnei
Dumitrescu Mihaela de la Biroul resurse umane.
Dl.Junc Mircea Valentin spune ca sunt 30 de posturi pentru orasul
nostru din care 22 ocupate si 8 vacante.
Dl.Lucaciu Ioan spLlne ca in conformitate cu OG 63/2010 numarul
maxim de posturi pentru orasele de pana la 10 mii de locuitori este de 30 si
intreaba pe dna secretara ce populatie a avut orasul Stei la ultimul
recensamant, spunand ca nr.de posturi pentru orasul Stei se calculeaza
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prin regula de 3 simpla in functie de numarul de locuitori
si ca atare ar fi
sub 30.In continuare dansul mention eaza cain conformitate
cu oG
L 2013 sumere maxime care pot ramane la buget pentru personalul
s iat sunt cele din luna decembri r 2or3, salariile pentru 2or4
fiind la
nivelul lunii decembrie 2013 si ca pana in'15
lctombrie
2or3trebuia
rezorvata aceasta problema.Totodata
mentione aza ca oG 6s I 20 10 nu e
anulata de OG TT l2OI3.
Dl.Dumitras Horia spune ca ultimur recensamant
nu se ia in
considerare, deoarece nu s-a luat nici pentru votari
iar
conducerea
executivului si-a facut calculele in acest sens.25%o din posturi
vor fi
reinnoite iar conducerea Primariei isi face ."rrip"
asa
cum
considera
de
cuviinta'Sa ne uitam in ograda noastra! Sa ne -.du"em
oameni care sa fie
din stei, nu sa naveteze si care sa fie si dupa orele 16,00
in Stei, cand
incep activitatile!
Dl'Lucaciu Ioan intreaba care sunt cele 2 posturi de
sefi de serviciu
din ca
lui propriu al Primariei deoarece a fost un proces pe oG
63120
si jumatate prin care institutiile primarului si
ale
consii
ei au fost teifelite in instanta de catre dna Blaga Rodica
iar in urma procesului li s-a dat castig de cauzacelor 2 institutii
iar acum
se vrea reainfiintarea postului de sef serviciu resurse
umane, ceea ce nu e
corect, din moment ce o instanta ne-a dat dreptate si
exista sentinta
definitiva in favoarea noastra! spune ca e pentru ocuparea
posturiior
de

catre oameni noi.

spune ca noi nu aprobam
t.Acum aprobam un plan de
dl.primar, in calitate de
ntre posturi sunt mai necesare si
acestea se vor ocupa prin concurs.In continuare mentio
neazacare sunt
cele 2 posturi de sef de serviciu, ia urbanism si
resurse umane.
Dl.Lucaciu Ioan spune ca postul de sef serviciu
nu e
motivat la nivel de Stei, doar municipiul Oradea mai a
st din
judetlDaca pleaca dna Dumitrescu Mihaela in pensie,
e?ba
la resurse umane! rn 2o1o a tras 3 luni d,e zlle cu dna Dale
Voichita
M-ariana , dupa plecarea in Italia a dnei Dumitrescu Mihaela,
deoarece dna
Blaga Rodica a catadicsit sa-si ia concediu medicallNu vede
rostui
reinfiintarii unui asemenea post, din moment ce ne-am descurcat pana
acum fara el, iar performanta nu se rce jucandu-ne toata ziua
bilute!
Dna Dale Voichita Mariana spune ca posturile vacante se vor
scoate
la concurs, nll sunt cu dedicatielE vorba de o actiune personala
in instanta
a dnei Blaga Rodica careia nu i s-a dat castig d.e cauza!
Lucaciu Ioan: oG 63l2O1O nu e anulita! Reorganizareadin 2010
sa facut la nivel de Stei deoarece s-a dorit o restructurare.Daca Blaga
Rodica
castiga procesul in instanta, toti care au votat pentru puteau fi pusi
la
plata! OG 103/2OI3 intareste OG 63 /2OIOI
Dl.Moidovan Teodor: In titrur pH ni se cere sa aprobam un pran
de
ocupare a functiilor publice la nivelul autoritatii publice Stei, pentru
anul
2or4 ' Tinand cont ca se invoca ordinur ANFP, intreb daca acest lucru
inseamna si corelarea cu o alta legislatiel De ce nu s-a aprobat acest
lucru
pana la 15.10.2013! Intreaba daca exista o hotarare judlcatoreasca
cu
privire la acest program, daca in acea hotarare se spune ca trebuie
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desfiintata functia de sef serviciu resurse umane sau e indreptata impotriva
unei persoane! Trebuie lamurita aceasta situatie!
Dna Dale Voichita Mariana spune ca e un proces intre primarie
si
consiliul local Stei impotriva dnei Blaga Rodica i., .r.r-" propriu. I s-au
respins pretentiile dnei Blaga Rodica.Dupa anul 2oro i s-a desfiintat
postul de sef serviciu resurse umane.Anul t.."ut a aparut OG 103 si
s-a
inaintat organigrama la ANFP Bucuresti.venim acum cu acel plan de
reorganizare'Avem o organigrama valabila in care sunt trecute cele g
posturi vacante.Daca putem face pentru colegii nostri ceva o facem,noi o
trimitem pentru acest an si nu pentru anul trecut!
Dna Barna Violeta intreaba cati angajati are compartimentul resurse
umane la care dna Dale Voichita Mariana spune ca 2 petso".r. si ca
pentru un serviciu e nevoie de minim 7 persoane.
Dl.Miara Horia : Consider ca toate aceste discutii nu-si aveau rostul
daca era o copie a organigramei la material si care trebuia intocmit ca
lumea! Am solicitat ca anexa sa fie semnata de cel care o intocmeste si de
seful de compartiment. Consider ca trebuia anexata acea organigrama la
material! Nu mi se pare normal sa fie o scapare si sa nu se
{rezinte
materialele necesare! Daca se atasa organigrama la materiai eram pentru si
consider ca se putea rezolval Din acest motiv voi vota impotriva pH! La
sedinta trecuta de consiliu , la diverse am pus problema angajarii unui
sofer pentru masina de maturat.Mi s-a spus ca nu sunt persoane
corespunzatoare si a aflat ca sunt 2 persoane din cadrul primariei Stei
care detin B, C si E.Nu s-a facut nimic pentru ocuparea postului respectiv!
Lucaciu loan: Sa-mi spuna dna secretara care e legea care spune ca
doar odata la 3 ani se poate promova pe postlStiu ca se poare promova in
fiecare an daca sunt indeplinite conditiile cerute de legei
Tigan Ioana propune sa se scoata din plan postul de sef serviciu
resurse umane.
Dale Voichita Mariana: Nu se poate , fiindca e aprobata organigrama!
Blaga Rodica: Instanta de contencios administrativ
ca
" "o.r"id"ratasa
nu sunt vatamata in drepturile mele! Nu e o sentinta judecatoreasca
cum o prezrnta dl.Lucaciu loan! Eu sunt consilier si nu stiu de unde se
cunoaste ca voi fi sef serviciu la resurse umane!
Lucaciu loan: Nu am nimic cu dna Braga: Am spus ca doar la
municipiul oradea se gaseste acest post, in judetur nostru!
Se supune la vot PH, iar dl.Moldovan Teodor face remarca ca se va
aproba cu mentiunea ca se vor semna documentele conform celor afirmate
de dl.Miara Horia si i se raspunde de dna secretara ca acestea vor fi
semnate, fiind 11 voturi pentru si 2 abtineri, Miara Horia si Lucaciu Ioan.
Dna Dumitrescu Mihaela raspunde vizavt de problema ridicata de
dl.Miara Horia, cu soferul pentru masina de maturat ca intr- adevar sunt 2
salariati din cadrul Primariei Stei care detin permisul de conducere
autovehicole cu categoriile B, C si E, respectiv soferul Primariei si dl.Cotor
Florin, de la zone verzi, dar nu-i putem degreva pe nici unul de sarcinile
lor si de aceea s-a scos postul respectiv la concurs!
In continuare dna cioica Nadia, de la Biroul UAT da lamuriri la
exproprierile facute de catre CNADNR la DN-76 pe raza orasului Stei,
subiect care nu a facut obiectul ordinii de zi.
Nemaifiind alte probleme, sedinta de lucru extraordinara a
consiliului local al orasului Stei se incheie la orele 14.23.
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Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, care are un
numar de 4 pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
- HCL 19 DIN 10,03.2014 - Alegerea presedintelui de sedinta.
- HCL 20 din 10.03.2014 - Aprobarea ordinii d,e zi.
- HCL 27 din 10.03.2014 - Aprobarea planului de ocupare a
functiilor publice din cadrul autoritatii publice locale Stei, judetut
Bihor, pentru anul 2OI4.

SE4CRETAR,
Dale Voichita Mariana

