JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat azi,29 rnai2Ol4,la sala de sedinte a Consiliului local al orasului
Stei, cu ocazia sedintei de lucru ordinare a acestuia, la care participa un numar
de 13 consilieri din totalul de 15 si dl.csjrs.Consiliu local, Oras Ionut, absentand
dnii consilieri locali Harn Mihai si Junc Valentin.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa la lucrarile sedintei
dl.ing.Balaj Gheorghe Iulian, primar si dna jrs.Dale Voichita Mariana, secretar,
iar pentru sustinere rapoarte de speciliatate participa dnii Plastin Ioan si Lucaciu
Dorel si dnele Lobont Maria si Dumitrescu Mihaela.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin,
informatician, iar pentru redactare proces verbal ,dl. csjrs.Tirla Liviu.
Participa ca invitati: dl.Aron Radu, director la Spitalul teritorial Stei, dnele
Odesteanu Monica, director si Tal Florica, sef serviciu apa, canal la SC Solceta
SA, Stei si reprezentante de la GPAC Stei.
Sedinta a inceput la orele 13,00, fiind convocatainbaza Dispozitiei
Primarului nr. 1 Il12014 si filmata de postul local National TV Beius.
Punctul 1 : Alegerea presedintelui de sedinta.Dna Dale Voichita Mariana,
constatan d. prezenta consilierilor locali la lucrarile sedintei, in vederea adoptarii
de hotarari valabile, propune ca presedinte de sedinta pe luna in curs,in ordine
alfabetica, conform ROF Consiliu local Stei, pe dl.consilier local Lucaciu
Ioan.Propunerea facuta este aprobata cu unanimitate de voturi de consilierii
prezenti.
Punctul 2 : Aprobarea ordinii de zi. Dl.Lucaciu Ioan, in calitate de
presedinte de sedinta, propune scoaterea punctului 8 de pe ordinea de zi,
aratand ca in comisia 1 s-a propus amanarea lui pentru o sedinta extraordirLara'
tinand. cont de ce s-a cerut si de legislatia in domeniu.Cu acest punct de vedere
nu sunt de acord dnii Miara Horia, care doreste sa afle punctul de vedere al
initiatorului PH, considerand ca trebuie discutat din moment ce s-a trecut pe
ordinea de zi, Paulas Emil care spune ca nu vede rolul amanarii si Dumitras
Horia care spune ca in cazul amanarii, Solceta intra in insolventa si e vorba de
viata a cel putin 70 familii din Stei. Dl.primar considera ca o problema amanata
este una nirezolvata :propunerea preturilor si a tarifelor e facuta de Solceta si s-a
discutat in comisii.Se pot propune si alte preturi si tarife.Tariful actual e foarte,
foarte mic. Se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei in forma propusa
de executiv, rezulta,tul fiind urmatorul: 12 voturi pentru si o abtinere, Lucaciu
Ioan.
Punctul 3 : Aprobarea proceselor verbale de la sedintele de Consiliu local
din data de 17.O4.2014,24.O4.2O14 si 29.O4.2O14. Acest punct a fost aprobat cu
unanimitate de consilierii prezenti.
Punctul 4: Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii functiei
publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, in inspector,
11".u.I, grad profesional debutant.Se prezinta situatia din comisii, dupa care se
da cuvantut dlui primar Balaj Gheorghe Iulian, in calitate de initiator al
pH.Dansul spune ca a facut propunerea transformarii postului de la gradul

profesional superior la cel de debutant pentru a mari spectrul celor care vor sa
candi<leze , pentru a putea participa si tinerii abdsolventi de facultate.
Miara Horia spune ca in sedinta comisiei 1 a considerat ca postul trebuie
scos lir concurs in forma in care exista in prezent, deoarece vor intra fonduri
importante in perioada 2OI4-2O2O, de la Uniunea Europeana. A solicitat ca sa sa
treaca. ca si conditie cunoasterea limbii engleze si cu experienta in domeniu,
deoarece in anii anteriori s-au pierdut unele proiecte deoarece n-au fost traduse
din romana in enegleza. Daca conducerea Primariei Stei doreste sa fie debutant,
e bine si asa si va vota pentru.
Moldovan Teodor intareste propunerea dlui Miara Horia si anume cel care
castiga concursul sa stie foarte bine limba engleza.Doreste ca acest lucru sa fte
printr,e cele mai importante criterii.
Petrisor Traian: Faptul ca participa si tinerii li se da o sansa, dar pot si cei
cu experienta sa participe.
Dl.primar spune ca anuntul pentru ocuparea postului respectiv s-a pus pe
saitul Primariei Stei, s-a transmis si publicat si la ziar. ANFP organizeaza
concurslll. Ponderea mare in organizarea concursului o are Prefectura Bihor.
Putern stabili cu aceasta conditiile de participare. Se supune la vot PH.Acest
punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 5 : Proiect de hotarare privind aprobarea situatiei financiare la
data de 31.12.2013 a SC ,,Centrul Medical Sanatatea pentru toti", SRL Stei. Se
prezinta situatia din comisii, care au fost de acord cu PH.Miara Horia felicita
conduLcerea Centrului medical ,,sanatatea pentru toti" din Stei pentru modul
cum au pregatit materialele de la ordinea de zi. Li se adreseaza cu rugamintea de
a incerca ca sa-si diversifice activitatea pe viitor.Se supune spre aprobare
PH.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 6 : Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor
pentru
anul 2015. Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la
locale
discut.ii.
Dl.primar spune ca economia Romaniei nu functioneaza asa cum ar trebui
si foarte greu se face rost de bani la bugetul local. Avem de achitat dobanzi
pentm creditul pe care l-am contractatin2013. Considera ca trebuie sa mergem
cu impozitele si taxele la minim pentru a creste gradul de colectare La persoanele
fizice taxele sunt reduse la SOoh datorita Zonei motilor. La intrebarrea celor din
comisia 1, de ce n-a fost trecuta taxa pe stalp, dl.Plastin Ioan spune ca nu s-a
trecut deoarece nu e o taxa locala, ci e un tarif si asteapta normele metodologice
la lege. Spune ca s-a inaintat adresa la RDS si la Romtelecom pentru lungimea
retelelor si acestia din urma au mentionat ca va trebui sa le masoare, deoarece
sunt foarte vechi retelele.
Moldovan Teodor spune ca unele tarife raman ca in anul 2OI4 cu
bonifi,catia de LO%o. Desi au cerut in comisie ca dl.Plastin Ioan sa faca unele
modificari,situatia e tot la fel, percepandu-se pentru anumite lucrari 7Oo/o din
valoarea impozabila, ceea ce e foarte mult, la structurile metalice, iar la goluri in
pereti e 200 lei/mp, ceea ce e foarte mult, la finisaje si zugraveli, idem,
percepandu-se 4\eilmp.Daca zugravim un bloc e vorba de mii de mp! E foarte
mult! Costa foarte mult autorizatiile! Acestea sunt niste norme.Tarifele le stabilm
noi! La interventia dlui Paulas Emil ca taxa se aplica pe valoarea constructiei,
dl.Mo.tdovan spune ca trebuia trecut procentul de impozitare si cuantumul taxei.
Miara Horia spune ca nu e pentru prima oara cand se mentin la minim
impozitele si taxele locale.In anul 2OO9 dansul spune ca a tinut cont de perioada
de recesiune, care e si azi, si a fost initiatorul PH de atunci, in acest sens. Critica
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executivul Primariei Stei pentru intocmirea materialelor , pentru mod.ul cum e
intocnnit capul de tabel iar anexa nu e semnata de cine a intocmit-o si de
condtlcerea Primariei. Felicita pe dl.Lucaciu Dorel, de la Piata Agroalimentara
Stei, pentru modul in care a intocmit materialul, trecand pe tabel anul curent si
anul 2015. Referitor la taxele supra si subterane, spune ca nu s-au votat in
martie deoarece s-a considerat ca sunt mari si ca ar trebui reintroduse pe ordinea
de zi deoarece au aparut norme metodologice la lege.
Lobont Maria spune ca raportul e prezentat detailat, pe 7 pagini iar anexele
pe 15 pagini si se regasesc cele solicitate de dnii consilieri.
Plastin Ioan mentioneaza ce inseamna aceste valori, de la punctul 1 la
punctul 8.E un cap de tabel luat din Legea 50/1991. Spune ca se trece taxa din
valoarea care se deduce.Taxa pe structuri metalice e de 0,5%o iar restul sunt de
lo/o, asa ca valorile de impozitare nu sunt mari.
Lucaciu Ioan intreaba pe Plastin Ioan daca considera ca pentru lucrarile la
care nu se solicita autorizatie de constructie se pot percepe taxe locale, la care
acesta spune ca nu iar dl.Lucaciu Ioan intreaba de ce s-a trecut atunci pentru
zugraveli si finisaje.De asemenea dansul spune ca trebuie repetate adresele catre
Ministerul Finantelor pentru recuperarea procentului de 50% pentru oras pentru
zona Motilor si sustinerea lor de catre Guvernul Romaniei.
Moldovan Teodor spune ca trebuia sa se spuna modul in care se
stabileste procentul.Din titulatura rezulta ca sunt taxe pentru anul 2OI5 si nu
modul de calcul! Se supune la vot PH.Acest punct a fost aprobat cu unanimite de
consilierii prezenti.
Punctul 7: Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii preturilor
si tarifelor pentru activitati de apa, canal si epurare la SC Solceta SA Stei. Se
prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
.Dna Odesteanu Monica spune ca a prezentat cele solicitate de comisii si nu
mai are alte completari la materiale.
Paulas Emil spune are de facut cateva completari privind
cheltuielile.MentiorLeaza ca cheltuielile cu munca vie reprezinta 54o/o iar daca
cheltuielile financiare au scazut trebuia sa scada si pretul.Majorarile la apa sunt
cu 25o/o, iar la canalizare cu 57o.
lBarna Violeta spune ca cheltuielile financiare sunt in functie de credite si
dobanzi.Ele au crescut in luna februarie fata de luna ianuarie.
Moldovan Teodor: Poate au aparut norme noillnainte aveau tarife separate,
si anume canal-populatie si institutii si epurare la institutii iar acum se percep
Ia canalizare tarife pentru ambele categorii! Dna Tal Florica intervine si spune ca
asa s-a calculat de ani de zilel
lLucaciu Ioan intreaba daca s-a trecut Programul pentru aprobare de catre
Consiliul local cu masurile pentru reducerea costurilor, prevedere stipulata in
art.S din Avizul ANSCR.Spune ca au in fata situatia cu tarifele din localitati mai
apropiate sau mai indepartate , la care tarifele la apa sunt mai mici ca la noi.
Paulas Emil: S-a facut o investitie la canalizare, dar e prost facuta,
deoarece nu s-a facut bransarea!
Odesteanu Monica: Nu cred ca exista vreo localitate din jur care sa aiba
situatia pe care o avem noi, cu tratare, clorinare, captare.Apa e buna calitativ din
punct de vedere chimic si balneologic. Statia de epurare s-a facut pentru un debit
foarte mare, fiind prea mare pentru noi!
Lucaciu Ioan:Pierderile strnt foartc mici! Majoritatea angajatilor sunt
pensionari!
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Odesteanu Monica spune referitor la art.S din Avizul ANSCR ca au depus
toate documentele.Se poate verifica.Se fac raportari la ANSCR trimestrial.Referitor
la programul de modernizare, conform art.S spune ca suntem Ia finalizare cu
statia de apa, pentru 2OI3 si ca avem avrz pentrtr apa-canal.
Dl.primar spune ca se invoca de catre dl.Lucaciu Ioan faptul ca noua
retehnologizare ar trebui sa scada costurile.Acestea au crescut, s-au dublat sau
triplat, ceea ce nu i se pare normal.
Paulas Emil: Cheltuiala respectiva a fost inainte de retehnologizare.E falsa
concluzia ca prin retehnologizare au scazut cheltuielile.A crescut calitatea apei!
Lucaciu Ioan: E vorba de acel masterplan discutat cu executanti si
proiectanti! Nu e culpa conducerii executivului de atunci!
Miara Horia : Cat timp nu s-a respectat selectia pe OG 109, alegerea
conducerii Solcetei, cat timp s-a validat Consiliul de Administratie al Solcetei ,
printr-o HCL (nr.7412012) si s-a revalidat printr-o noua HCL si nu s-a tinut cont
ca in 90 de zile trebuia intocmit un plan de activitate de CA, apoi un plan de
management al directorului societatii, , venim dupa 2 ani cu tarife de crestere de
25o/o Ia apa, iar la salubrizare creste cu 95% , la populatie si T Ioh la restul
consumatorilor, dansul era pentru o crestere a preturilor cu rata inflatiei, din
aceste motive, grupul PSD din Consiliul local Stei se abtine la acest punct si
urmatorul considerand ca s-a procedat ilegal !
Moldovan Teodor spune ca grupul PSD nu e impotriva cresterii tarifelor,
dar riposta de abtinere e pentru ca nu s-a respectat OG 1O9 privind CA Solceta.
CA trebuia sa fre prezent la aceasta sedinta, pentru ca el e organul de conducere
al Solcetei iar dna directoare e organ executiv! Poate se pot majora preturile cu
2Oo/ol Grupul lor nu e impotriva personalului de la Solceta ci impotriva modului
de numire ilegala a CA Solceta!
Dumitras Horia: S-au facut demersurile necesare pentru intrarea in
legalitate.
Moldovan Teodor: Da , si s-a hotarat la fel !
Borza Ioan , pensionar, spune ca a lucrat la Solceta la Statia de
epurare.Considera ca ar trebui sa creasca si salariile muncitorilor odata cu
cresterea preturilor, nu numai a directorilor!
Lucaciu Ioan: Trebuiau sa participe si asociatiile de proprietari la aceasta
sedinta.Trebuia afisata propunerea si sa treaca un anumit numar de zile pana la
propunerile facute in sedinta de Consiliu locaMntreaba daca se pot aplica
majorarile cu 1 iulie 2014, deoarece in PH e trecuta la art.1 cu 1 iunie
20l4lSolicita ca dna secretara Dale Voichita Mariana sa-i dea raspunsul.
Dale Voichita Mariana spune ca s-a pus propunerea pe saitul Primariei
Stei si este si un proces verbal de afisare de 30 de zile. Din punctul de vedere al
Legii 52 s-a respectat termenul de 30 de zIlel Spune ca se va trece la art.1 din PH
1 iulie in loc de 1 iunie 2014.Se supune la vot PH.Acest punct a fost votat astfel:
8 voturi pentru si 5 abtineri, Barna Violeta, Balan Ciprian, Moldovan Teodor,
Miara Horia si Lucaciu loan.
Punctul 8: Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru
activitatea de colectare, transport si depunere la ECO Bihor a deseurilor menajere
provenind de la populatie si agenti economici din orasul Stei.Se prezinta situatia
din comisii, toate trei dand aviz nefavorabil pentru PH prezentat.
Odesteanu Monica spune ca s-au prezentat materialele solicitate, cu
situatia cu veniturile si cheltuielile pentru orasul Stei si pentru localitatiie
invecinate pentru care Solceta presteaza serviciile respective.
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Miara Horia considera ca nu s-a respectat legea si nu se respecta in
continuare.In sedinta pe comisie s-a mentionat ca calculul pentru salubritate era
pentru Stei desi firma presteaza serrvicii si pentru localitatile invecintate.Se
propune 8,22leil persoana.In zona Steiului, in afara Steiului se obtine profitlAici
Iucram cu 5 lei pe persoana sau 10 lei pe gospodarie! In Stei unde nu ne
deplasam, unde se fac sute de km, l3OKmlzi(lll) venim cu 8lei pe persoana in
timp ce in afara venim cu 5 lei pe persoana si facem profit!
Tigan Ioana : La tara se merge de 2 ori pe luna iar in Stei din 2 in 2 zilel
Paulas Emil : Legat de consumul in oras, am avut aceeasi reactie,dar mi sa spus ca consumul e la nivel de Oradea, 680 I motorina pe luna, ceea ce
consider ca e foarte exagerat! Nu e in regula cu cheltuiala cu munca vie! Total
cheltuieli pe luna se ridica la 83.500 lei si ar trebui ca sa fie la aproximativ 40
mii lei pe luna, sa se descurce cu cheltuielile! Propun sa se mearga cu o crestere
de 3O-3l%.Trebuie luate masuri de reducere a cheltuielilor.In loc de 8 instalatori
cati au un prezent, se poate lua legatura cu o firma privata pentru angajarea a 2
instalatori, deoarece tot timpul cei de la Solceta isi duc veacul prin baruri!
Cheltuielile cu laboratorul sunt prea mari! Trebuie intocmit un plan de
administrare!
Tigan Ioana : La noi e mai mare pretul , pentru ca se produce mai mult
gunoi! Solceta sa gandeasca un plan de colectare selectiva! Sa li se ofere fonduri
dar sa faca ceva bunlSa valorifice deseurile din plastic, hartie, etc!
Moldovan Teodor spune ca in comisia 2 s-avenit cu 3 propuneri.In
legislatia trecuta s-a propus o statie de transfer.Nimeni nu s-a batut pentru ea!
Alesdul si Salonta au statie de transfer.Noi n-am invitat Solceta la negocieri si nu
am propus o statie de transfer la Stei!
Tot in sedinta de comisie am propus achizitionaresa unui compactor de
40 tone care face un transport pana la Oradea in loc de 5 cate se fac in prezentlAr
fi apoi, colectarea selectiva a deseurilor.Nici pana azi nu stim nimic de acel
masterplanlTrebuia sa se ia legatura cu Beiusul pentru a nu se transporta
gunoiul la Oradea! Variantaplauzibila ar fi ori punerea in aplicare a acelui
masterplan ori o statie de transfer la Stei!
Dl.primar Balaj Gheorghe Iulian: Am fost de mai multe ori la Ministerul
Mediului, s-a semnat pentru masterplan, au finantare.Sunt ceva
neclaritati.Proiectul va fi pus pe sait si licitat! Noi facem acum ce trebuia din 10
iunie 2010.Am fost monitorizati saptamanal de Garda de mediu! S-au constatat
nereguli de catre 2 inspectori europeni.Dupa licitatie :urrrreaza ecologizare deponie
si statie temporara, apoi la Beius la Statia de transfer.Tarifele pe zona Beius vor fi
unice.Se va scoate la licitatie activitatea si va functiona o societate.Depunerile la
deponia din Oradea implica costuri mari! Se reduc enorm costurile prin
colectarea selectiva! Pe viitor taxele vor fr enorm de mari in toata Uniunea
Europeana! Sunt foarte multe comune langa Oradea care platesc preturi foarte
mari! Propunerea dlui Paulas Emil cu cresterea cu 3O-3lo/o rni se pare rezonabilal
llucaciu Ioan intreaba pe dna Odesteanu Monica la ce numar de populatie
se calculeaza acest serviciu pentru Stei, la care dansa spune ca la circa 5OOO, la
care dl.Lucaciu Ioan spune ca la votari au fost trecuti pe liste 6500 alegatori! I se
spune ca cantitatea lunara de deseuri menajere e de 2OO tone, iar dl.Lucaciu
Ioan spune ca inainte erau 87 rnc pe luna,iar 8 tone egal 27 rnct
Lucaciu Ioan: O negociere de tarife in plen consiliu local n-o consider
legalalSa spuna dna secretara daca e legal acest lucru!
Dale Voichita Mariana: E o alta propunere, nu e o negociere!

Lucaciu Ioan: Trebuie intocmit un rapoart bine fundamentat! Inteleg ca si
aici cresterea e din 1 iulie 2014! I se raspunde ca da.
Se supune la vot propunerea exucutivului.Sunt 13 abtineri.Se supune la
propunerea
facuta de dl.Paulas Emil, de crestrere cu 3lo/o, rezultatul fiind
vot
urmatorul: 8 voturi pentru si 5 abtineri, identic cu punctul anterior.
Punctul 9 : Informare privind stadiul de executie a proiectului ,,Amenajare
parc in orasul Stei". Dl.primar trage un semnal de alarma legat de stadiul
lucrarilor de pe str.Unirii la proiect si mentioneaza ca nu s-au mai facut lucrari la
el, deoarece AFM nu a mai avut resurse.Anul trecut am fost somati sa platim 111
mii lei pentru ca nu s-a respectat proiectul din punct de vedere tehnic deoarece
dalele inierbate au fost inlocuite cu dale pline si nu s-au montat unde trebuie.Ce
a ramas ne mai permite montarea doar pentru un sfert din ce a ramas de
efectuat. Considera ca trebuie sa ne intalnim cu toti factorii respponsabili : fost
primar, comisie de receptie, diriginte santier deoarece exista riscul de a ni se lua
banii inapoi!
Lucaciu Ioan: Doream sa fie o analiza astazi pentru ca e un obiectiv de baza
al Steiului! Propunerea facuta de dl.primar e binevenita.Au avut loc 2 trageri cu
receptie de la AFM, nota explicativa de la dirigintele de santier, totul e pe lege!
Dl.primar: Nu e pe lege, deoarece nu e si acordul lor! Trebuia si avizul
finantatorului! Lucaciu Ioan: Sunt pentru un drum de Bucuresti! Am vorbit cu
cele 2 doamne.Sunt probleme de natura financiara care pot fi clarificatelDaca e
criza financiara la nivelul AFM, nu sunt ei de vinalEste contract cu AFM, cu
executantul, unde e trecut si termenul de garantie! Sa se termine odata cu
denumirea de datorii si sa se spuna cofinantari!
Punctul 1O : Diverse. Se inscriu la cuvant urmatorii:
Miara Horia roaga conducerea executivului sa nu mai puna pe strada
platforme pentru pubelele de gunoi menajer.Strandul sa fie functional.Dl.primar
spune ca i se va da drumul si in acest an , la fel ca in anii anteriori.
Dumitras Horia : Am fost inainte de sedinta de consiliu la depunere de
coroane, in incinta bisericii ortodoxe vechi din Stei.Spune ca nu va mai depune
coroane de flori in fata unei biserici goale! Roaga pe dl.primar sa faca demersurile
necesare pentru deschiderea ei.Mai mentioneaza faptul ca trebuia sa se tina un
moment de reculegere inaintea sedintei, pentru erorii neamului, la care
dl.Lucaciu Ioan spune ca s-a tinut la Troita, unde au fost prezenti toti cei din sala
de sedinta.
Paulas Emil spune ca a participat saptamana aceasta la o sedinta a CA de
la Colegiul ,,Avram Iancu" din Stei,unde s-au discutat probeleme referitoare la
spatiile pe care le detin si sunt date in chirie.Spune ca SC Riposta are datorii de
70 mii lei la spatiul inchiriat acolo.Vor sa faca un plan de esalonare a datoriilor,
pe 18 luni pentru a putea achita debitele restante. Idem si cu cantina, unde au
un tarif exagerat pentru nunti, botezuri,etc. Rezonabil ar fi de de 500 lei pe
noapte! Acum se ajunge la 1000 euro pentru o nunta! Daca sunt propuneri sa se
vina cu ele!
Lucaciu Ioan: Toate unitatile de invatamant sunt date prin HG la Consiliile
locale.Consiliul de administratie e liantul dintre scoala si consiliu local.
Paulas Emil spune ca tot vizavi de Colegiul ,,Avram lancu" sa se tina cont
de alocarea de fonduri pentru anul viitor pentru olimpici. Suma alocata de parinti
e de 3 ori mai mare decat cea alocata de scoala! Ar trebui stimulati cei care
participa la concursuri si olimpiade.Sa se aloce fond si pentru masa, nu numai
pentru transportul elevilor!
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Cioara Marius spune ca modul de stabilire a locurilor pentru incintele
platformelor de gunoi se face in stransa legatura cu asociatiile de proprietari si in
urma discutiilor se ia o masura de comun acord.
Fetco Maria, din partea GPAC Stei, spune ca pe strada pe care locuieste
dansa, Dragos Voda, din Stei, colectarea gunoiului se face odata pe saptamana si
nu din 2 in 2 zile! Felicita pentru propunerea facuta vizavi de Solcet", d",
bine sa se faca de acum si nu peste 2 anitlAr fi necesar in oras un Centru "."
de zi
pentnr persoanele cu dizabilitati, pentru socializare, ca sa faca activitati
impreuna, adica sa joace sah, table, remmy, etc.
Dl.primar spune referitor la problemele ridicate de antevorbitori ca vom
amenaja strandul si se va schimba apa din el zilnic.se va modifica proiectul si se
va solicita si avizul consilierilor.
Referitor la platformele betonate, spune ca pe str.Andrei Muresanu o sa fie
parcari laterale.N-o sa incomodeze, perttru ca nu e o strada circulata.Daca va
apare o noua necesitate, se va schimba! Referitor la Biserica ortodoxa, veche din
centru, spune ca si noi ne dorim sa-si inceapa activitatea.I-am sprijinit si cu
bani.Se lucreaza mai incet in prezent deoarece sunt lucrari de executat de
interior, cum ar fr zugravitul.Li s-a pus pictorilor la dispozitie o camera de oaspeti
pentru cazare, in incinta Primariei.Biserica nu e sub patronajul nostru! Ei voi
decide cand vor deschide biserica pentru slujbe. Referitor la esalonarea datoriei la
Colegiul ,,Avram Iancu" spune ca e o idee buna cu esalonarea chiriei, s-a propus
1500 lei, sa se reduca chiria pe jumatate.Idem si la cantina dar se indoieste ca
vor fi clienti.Pentru olimpici vom aloca bani in bugetul local pe 2O1S.Le-am mai
alocat si bani pentru burse. S-a deschis la Spital o sectie pentru ingrijiri
paleative.Avem cladirea de langa fostul sediu at Politiei, care s-ar preta la atare
activitati sociale. Lucaciu Ioan spune ca e un proiect cu,,Carisma,, de la
Colegiul,,Avram Iancu" dar zona nu e compatibila decat daca s-ar ingradi.
Nemaifiind alte probleme, sedinta de lucru ordinara a Consiliului local al
orasului Stei se incheie la orele l6,28.Drept pentru care s-a intocmit prezentul
proces verbal care are un numar de 7 pagini.
tsORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE :
-HcL 41 din 29.o5.2o14 - Alegerea presedintelui de sedinta.
-HCL 42 din 29.O5.2O14- Aprobarea ordinii de zi.
-HCL 43 din 29.O5.2O14 - Aprobarea proceselor verbale de la sedintele de
Consiliu local din data de 17.O4.2OL4,24.O4.2O14 si 29.O4.2OI4.
-HCL 44 din 29.O5.2014 - Privind aprobarea transformarii functiei publice
vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, in inspector, clasa I, grad
profesional debutant.
-HCL 45 din 29.O5.2O14- Privind aprobarea situatiei financiare la data de
3I.12.2OI3 a SC ,,Centrul Medical Sanatatea pentru toti", SRL Stei.
-HCL 46 din 29.O5.2O14- Privind stabilireaimpozitelor si taxelor locale
pentru anul 2OI5.
-HCL 47 din 29.O5.2OI4- Privind aprobarea modificarii preturilor
si tarifelor pentru activitati de apa, canal si epurare la SC Solceta SA Stei.
-HCL 48 din 29.O5.2O14- Privind modificarea tarifelor pentru activitatea
de colectare, transport si depunere la ECO Bihor a deseurilor menajere provenind
de la populatie si agenti economici din orasul Stei.

