JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat azi 30.01.2014 cu ocazia sedintei de lucru ordinare a Consiliului local al
orasului Stei.
Sunt prezenti la lucrarile sedintei toti cei 15 consilieri locali si Oras Ionut,
csjrs.Consiliu local.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dl.ing.Balaj Gheorghe Iulian,
primar si dna jrs.Dale Voichita Mariana, secretar. Pentru sustinere rapoarte de specialitate
participa dnul ing. Plastin Ioan, din partea Serviciului UAT.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin, informatician
iar pentru redactare proces verbal dl. csjrs.Tirla Liviu.
Ca invitati participa directori si reprezentanti din conducerea unitatilor scolare si
prescolare de pe taza orasului Stei, dna Odesteanu Monica, director la SC Solceta SA Stei
,dl.Aron Radu, director la Spitalul ortasenesc Stei si reprezentanti GPAC Stei.
Sedinta a inceput la orele 13,00, fiind convocata in baza Dispozitiei Primarului
nr.lIl20I3 si filmata de postul local National TV Beius si TVD Stei.
Punctul 1: Alegeiea presedintelui de sedinta.Dna Dale Voichita Mariana, constatand
prezenta consilierilor locali in vederea adoptarii de hotarari valabile, propune ca in baza ROF
Consiliul local Stei, sa fie ales presedinte de sedinta pe luna in curs, dl.consilier local

Dumitras Horia Claudiu. Propunerea facuta este aprobata cu unanimnitate de
voturi.Dl.Dumitras Horia Claudiu ureaza celor prezenti un an nou fericit si propune tinerea
unui moment de reculegere in memori a a 2 cetateni din orasul Stei, care au trecut la cele
vesnice, respectiv prof.Bodin Mircea si dr. Smaranda Ursache.Se tine momentul de
reculegere.

punctul 2 : Aprobarea ordinii de zi. Dl.Dumitras Horia Claudiu, in calitate de
presedinte de sedinta, supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei ordinare. Dna Barna
Violeta propune ca punctul 8 de la ordinea de zi sa devina punctul 4, dat fiind faptul ca sunt
prezenti in sala, in calitate de invitati reprezentanli ai unitatilor si societatilor de pe taza
de
orasului Stei. Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi, cu modificarea propusa
dna Barna Violeta.

punctul 3: Aprobarea proceselor verbale de la sedintele de Consiliu local din data de
g.I2.20I3, Ig.I2.2013 si z4.tz.zo13. Dl.Miara Horia spune ca numele presedintelui de
gresit si roaga ca sa
sedinta din luna decembrie 2013, a dlui Cuc Adrian Manuel a fost trecut
din 19' 12'2013 la
se faca corectarea de rigoare.De asemenea dansul mentioneaza ca in sedinta
si
intrebarea pe care u pir-o dnei Lobont Maria privind gradul de colectare a impozitelor
pana
si nici
taxelor locale pe anul 2013 nu i s-a dat raspuns in cele l0 zile cat prevede legea
aprobat
fost
zi
a
de
la
ordinea
punct
de
azi si roaga ,u i .. comunice raspunsul in scris. Acest
cu unanimitate de voturi.
punctul 4 : proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor
dupa care
publice la nivelul orasului Stei, pentru anul2Ol4. Se prezinta situatia din comisii,
se trece la discutii.
Stei, spune
Dna Muset Georgeta, director la Scoala gimnaziala,,Mironm Pompiliu,, ,
mica
Scoala
cala
ca a propus 3 liste cu iniestiti i, achizitri de produse si servicii. Mentioneaza
de 50o/o fata de anul
s-a facut schimbul la rncalzire. pe combuitibil solid. avand beneficii

scolar anterior.Ca lucrari de investitii ar fi necesare reabilitarea sistemului de incalzire la
Scoala mare si schimbarea sistemului de rncalzire pentru toate scolile.De asemenea
metioneaza ca se necesita schimbarea instalatiei electrice, care este veche.
Moldovan Teodor spune ca prin reabilitare se intelege totul si intreaba pentru ce sunt
2 pozitii,la reabilitare, la care dna directoare ii spune ca e vorba de 2 categorii de lucrari.
Burta Voicu, director la Colegiul Tehnic ,,lJnirea,, , Stei, spune ca ar fr necesara suma
de 100 mii lei pentru lucrarile care le au propuse pe acest an.Celelalte lucrari sunt cuprinse in
Program.La terenul de sport e nevoie de un strat de tattal.
Tocut Stela, contabil sef |a Colegiul National ,,Avram Iancu,, , Stei, spune ca lista cu
propunerile e pe masa consilierilor si spera sa fie sustinuti.
Cearnau Lucreria, director la Gradinita cu program prelungit Stei , spune ca au
schimbat si ei sistemul de incalzire de pe gaz pe lemne.Temperatura nu e totusi cea dorita in
incinta cladirilor si ar trebut rzolata termic cladirea. Instalatiile din interior sunt vechi, de
peste 50 de ani si ar trebui schimbate.Spune ca nu au fochist si ca ii ajuta Iovan Emil, cu
inclazirea la Camin si femeia de serviciu. Nu se rncadreaza in banii de salarii! Ar trtebui
angajatao persoana macar cu jumatate de notma!
Barna Violeta intreaba daca e posibil ca un angajat de la zonele verzi sa fie trecut ca
fochist pe timp de iarna, la care dl. primar spune ca nu e posibil acest lucru deoarece se cer
conditii speciale pentru angaJare, de aceea a fost numit Iovan Emil.A solicitat cate un fochist
pentru fiecare rnitut. scolara, la judet dar nu s-a aprobat.Vor trebui gasite solutii: un contract
cu o persoanaftzica autorrzata sau cu o firma.
Miara Horia propune ca o persona de la zonele verzi sa faca cursul de specialitate
pentru fochisti, la care dl. primar spune ca mai are doar 5 barbati I
cele din anii
paulas Emil spune^.u u..ri. planuri de achizitii sunt apro
nu poate fi
a
trecuti.iar valorile sunt estimative si nu concrete, asa cum ar treb
directoare spune ca spera sa
angajat un fochist cu o jumdtate de norrna la Camin, la care dna
se rezolve acest lucru, la nivel de judet'
Lucaciu Ioan spune ca 2-lucrari trebuie sa le avem in atentie si anume: distributia
pe care
gazului si refacerea rigolelor de langa drumul de centura. O prioritiazare a lucrarilor
local'Pe
bugetul
trebuie sa le aiba fiecare unitate scolara, se va face de-abia dupa ce stim
pe langa
interventia
Bihor,
de
parlamentarii
langa bugetul local sunt atatea alte surse:
ministere,etc.

la
Aron Radu spune ca sambata se implineste un an de cand s-a repornit activitatea
buna'Spune
mai
mult
e
Spitalul orasenesc din Stei.S-a inceput cu 10 paturi,iar acum situatia
gaz.Au depus si la Ministerul
ca prioritar ar fi legareala apa geotermala si la reteaua de

Sanatatii lista de achtzitrt.
unei pompe
Odesteanu Monica spune ca se impune in acest an achrzitronarea
de desfundare pentru
submersibile pentru statia di epurare si achizitionarea unui aparat
retelele de apa.
dl. Moldovan intreaba
Referitor la planul de achizitii publice al Primariei orasului Stei
ca
prioritatea.Considera
si
constituie
daca conducerea institutiei a considerat ca numerotarea
mai serios, realizabil, deoarece conform
pe 500 de ani! Sa ne gandim strict la ce e
ati! Spune ca nu invinuieste pe nimeni ci
n curs!

obiectii la acest punct .La luc-rarile noi, la pct'16 e
Miara Horia spune ca
anteriori.Apoi la reamenajare cladire
trecuta construire alee de creatie.A fost realizata in anii
si la teamenajare sediu Politie' fost
Banca Agricola,ar trebui trecut fosta Banca Agricola,idem
subordonate care sunt prioritatile,
sediu politie.Spune ca cel mai bine stiu cei d]n institutiile
are cateva
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de aceea n-a luat cuvantul,iar prioritizarea produselor si serviciilor e conforma cum a gandit
executivul caface prioritizarea.In sedinta de comisii dl.Plastin Ioan a mai venit cu un plan.
Lucaciu Ioan intreaba ce fonduri ar fi necesare pentru 2014 pentru achizitii,iar dna
Bama Violeta intreaba unde va fi Teatrul de vara si i se raspunde ca la Casa de cultura.
Plastin Ioan spune ca in conformitate cu prevederile art.33 alin.l din HG 34 planul de
achizitii se intocmeste in ultima luna din anul anterior si se pune la afisaj, ceea ce s-a si
intamplat.Redactarea si intocmirea e buna: din planul pe anul trecut lipsesc 10-12 pozitu, care
s-au realizat.Daca nu trecem proiectele in acest plan, nu pot fi frnantatelEle sunt trecute in
mod aleatoriu, asa cum am gandit-o! Referitor la lista de investitii: si anul trecut au fost
trecute 50-60 proiecte si am realizat 10! Acum poate realizam 7lDupa aprobarea bugetului
local, vom u.ni.n o lista de prioritati. Spune ca sunt cateva modificari: lapozitia 21- executie
canal menajer si apa pe partea dreapta si am trecut proiectare si executie ( am eliminat partea
dreapta),iar la punctul 12 am trecut 2 utilaje pentru zone verzi si la punctul 22,1a serviciirefacere si amenajare Parcul AFM Bucuresti,
Harn Mihai: Titulatura proiectului- denumirea de Program nu e corecta, ci cea de
plan.Investitia privind distribuirea de gaz nu tine de executiv si inteaba daca centura si
rigolele sunt in ud-inirtturea orasului Stei sau a altcuiva, dansul spunand ca stie ca nu sunt in
administrarea noastra asa cum ar trebui sa stie si altii!
Moldovan Teodor propune sa-i spunem Programul propunerilor si nu cel anual!
paulas Emil ,,multumeste,, dlui Plastin ca i-a adus la realitatelEram in ceata si ne-a
pe
adus la lumina!Spune ca nu s-a facut nici o evaluare, ci asa cum ne-a venit in mintelRoaga
plastin sa treaca cifrele mai aproape de realitate, deoarece cu cei 80 mld'lei se pot asfalta si
Steiul si Beiusul si Oradea!
Lucaciu Ioan consideracaar trebui si executivul si Consiliul local sa se implice mai
mult la lucrarile privind gazu| conform dorintei cetatenilor.Idem si la rigole.Sa vedem ce
insemamna cheltuieli de racordar e gM pana la intratea in apartamente !
Moldovan Teodor ii propune lui Plastin Ioan sa treaca in plan 18 lucrari daca tot sunt
realizabile!

le
Dl.primar spune ca s-au trecut in Program toate aceste proiecte si ca nu stim daca
procedat,
s-a
cum
gresit
asa
putem ,"uiitupe toate sau doar o parte din ele.Considera ca nu e
mers pe incalzirea cu
ca
s-a
spune
In
continuare
fel.
la
pro-edat
deoarece si-n anii anteriori s-a
Stei spune ca s-au
gazului
in
lemne deoarece e cea mai economica.Referitor la introducerca
in Stei.Am
intocmit 4 adrese la Ministerul Economiei pentru a se grabi introducerea acestuia
licitatia'Din 15
obtinut avize.S-a dat autorizatie de construire.Ar fi posbil ca sa se anuleze
fi pentru apa
martie vom incepe lucrarile pe str.Miron PompilulSa vedem ce fonduri vor
geotermalalAnullrecut am avut 13,5 mld.lei pentru dezvolare din care 4 mld'lei e datoriape
o vom
iare trebuie s-o achitam la imprumut.Avem impozite si taxe foarte mici.Prioritizarea
face apoi bugetarea lucrarilor, sper ca saptamana viitoare intr-o sedinta extroaordinaralSe
,.rpur. la vot PH. Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi'
punctul 5: proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de
beneficiarii de sume
interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre
venitul minim garantat, pentru
acordate .u u;uto, ro.iul potrivit Legii nr.41612001 privind
anul 2014.5 e prezintasituatia din comisii dupa care se trece la discutii.
sa cuprinda o
Miara Horia spune ca planul de actiuni si lucrari nu e o lista ci trebuie
material intocmit, trebuie
situatie mai complexa-.Sa se intocmeasca un plan si nu o lista! orice
sa fie si semnat!
orelor de munca
Moldovan Teodor: Nu se gaseste in materialul prezentat repatl\zarea
pe beneficiari.S-a discutat u..r1 lucru si-n sedinta de comisie'Ar trebui sa cuprinda
20 de ore pentru culatat
feneficiarii si sa fie trecut, ca de exemplu: 50 de ore maturat strazi,

trotuate,etc.
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Dale Voichita Mariana : Avem 16 benehciari de ajutor social din care 85% au copii
mici si sunt in total2 sau 3 care presleaza orele de munca.S-a refacut planul de munca care e
in functie de ce s-a solicitat!
Cioara Marius: Nu e stabilit numarul de persoane.Daca nu vin sa presteze orele de
munca sunt scosi de la ajutorul social..Orele difera de la om la om!
Moldovan Teodor: Din 3 in 3 luni se face actuahzarea actelor! E exact ca un plan de
activitatelDaca sunt solicitat, acord sprijin in acest sens!
Ham Mihai: Sunt putini la aceasta activitate ! Un program superfacut nu e cazul sa se
intocmeasca, deoarece nu sunt angajati ai Primariei! Vin in completare cu cei de la zonele
verzit ll felicit pe dl.Moldovan ca vine in ajutorlTrebuia sa-l ajute pe colegul lui de serviciu,
cand era viceprimar!
Miara Horia : Conform Legii 416 , persoanele care pot presta orele de munca
contributiva, sunt fie ei fie membrii familiei!
Ham Mihai: executivul are atributii in acest sens.Acei cetateni care efectueaza zllele
de munca contributiva nu pot fi schimbati cu altii deoarece trebuie instruiti. Se supune la vot
PH.Acest punct este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 6 : Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei orasului Stei precum
si aprobarea Codului etic al personalului care ofera servicii sociale in cadrul
Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei orasului Stei. Se prezinta situatia
din comisii. Se solicita inlocuirea teremenului de ,,client,, cu ,,beneficiat,, de catre comisia 2.
Moldovan Teodor: La structura organizatorica ar trebui concretizat ca avem un singur
asistent social.Sa se particulartzeze deoarece nu e compartiment si sa se mentioneze ca e in
subordinea dnei secretare.
Dale Voichita Mariana : Acest Regulament e necesar pentru avizare.Ca e o persoana
sau 10, nu are importanta, noi suntem furnizori de activitati sociale. Nu e un Regulament
cadru! Se poate adauga la el!Avem si pe dl.Tirla Liviu care se ocupa de asistenta sociala!
Lucaciu Ioan: Adaptarea nu e cea potrivita! La Stei poate f,t o comisie, nu neapant
formata din salariati ai Primariei Stei ci persoane din invatamant, sanatate, etc.coordonati de
asistentul social din Primarie!
Barna Violeta: Nu e obligatoriu sa se faca Codul etic pentru anul 2012? HG e din
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Dale Voichita Mariana ii raspunde ca nu e obligatoriu.Sunt anumiti pasi care trebuie
urmatilNu s-a pus neaparatnecesitatea autorizarii, dar dupa ultimele evenimente, se impune.
Se prezinta PH atat pe articole cat si pe ansamblu. Acest punct de la ordinea de zi a
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
punctul 7 : Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiune in domeniul
organizaii,administrarii si acordarii serviciilor sociale la nivelul orasului Stei.
Se prezinta situatia din comisii. Pe marginea materialelor prezentate se inscriu la
cuvant urmatorii:
pe
Barna Violeta spune ca din materialul prezentat nu si-au dat seama in sedinta
comisii ca ar fi vorba de orasul Stei'
Dale Voichita Mariana citeste o adresa de la Agentia Judeteana pentru Protectia
judet.
Sociala Bihor si spune ca noi trebuie sa o coroboram in functie de cea de la
paulas Emil spune ca s-a prezentat un ghid! Nu e un plan, nu e concret! Ar trebui
viitoare.Nu e nicio
concretizat pentru orasul SteilS-ar putea amana penfiu sedinta de luna
graba!

periodic, pe
Harn Mihai: Acea concr etizare va aparea intr-un raport care se va intocmi
studii concrete de cazt'

+

Lucaciu Ioan: Planul anual de actiune arata ce trebuia facut! Automat se spune cine
trebuia sa faca parte din acel compaftiment! Avem atatia copii bolnavi, atatra handicapati! Sa cerut o identificare la nivel de oras!
Moldovan Teodor spune ca toate precizarile Directiei Judetene sunt in urma cazului de
la Botosani, cu fata aceea de 10 kg!
Dl.primar spune ca am avut2 caztxi si cu ajutorul societatii civile amrezolvat unul iar
celalalt l-am rezolvat noi.
In continuare se prezinta PH atat pe articole cat si pe ansamblu. Acest punct de la
ordinea de zi a fost aprobat cu 14 voturi pentru si o abtinere,Paulas Emil.
Punctul 8 : Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii de gestiune a serviciului
specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe raza orasului Stei unei persoane
juridice, asociatii sau fundatii care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor, care
respecta reglementarile legale in vigoare privind gestionarea cainilor fara stapan. Se prezinta
situatia din comisii dupa care se trece la discutii.
Miara Horia spune ca ar fi necesare unele completari la materialul prezentat.De
exemplu spune ca la art.12 ar trebui trecut in ROF si la solicitarea Primariei orasului Stei, la
art.22-dinorasul Stei,la art.48 alin 9 si 58 alin.3 idem, adaptat la orasul Stei iar la Dispozitii
finale spune ca nu avem Politie locala ci doar oraseneasca.De asemenea la anexa 8 trebuie sa
se treaca orasul Stei in loc de municipiul Oradea.
Moldovan Teodor spune ca s-a sarit peste o etapa si anume cealegata de organizarea si
desfasurarea licitatiei.
In continuare se da cuvantul lui Oras I onut care prezinta situatia mai detaliat si spune
ca nu s-a trecut redeventa,lasand-o la latitudinea consiliului local.
In continuare se prezinta PH atat pe articole cat si pe ansamblu.Acest punct de la
ordinea de zi a fost aprobat cu 14 voturi pentru atat pe articole cat si pe ansamblu fiind o
abtinere, Dumitras Horia Claudiu, care isi motiveaza votul pe considerentul ca nu e de acord
cu eutanasierea cainilor fara stapan dupa 14 zile.
Dl.primar spune ca nu e obligatoriu ca sa se eutanasieze dupa 14 zi\e.S-a discutat si se
gasesc amitori pentru caini pe la stane, pentru paza, etc.Cel mai imprtant lucru e sterilizarea
tr.Se va adopta ulterior si un Regulament pentru cainii cu stapan, pana in 16 martie 2014,
spune dna Dale Voichita Mariana.
Punctul 9 : Informare privind scrisoarea de intentie cu nr.10120.01.2014 de la SC
ADRIELS GROUP SRL Bucuresti, inregistrata la sediul Primariei orasului Stei sub
nr.145121.01.20I4. Consilierii locali au luat act de informarea prezentata in sedinta pe
comisii.
In continuare se trece la discutii pe marginea Informarii'
Miara Horia spune ca la dezbaterea care a avut loc in Yara ,la Casa de cultura s-a pus
problema situatiei ofi.iub cu forajul deoarece nu i se pare secret,iar firma respectiva isi
aroga titlul de proprietar.Propune sa ni se prezinte oficial situatia cu forajul pentru a putea
judEca in cunosiinla de cauza.E un an de cand s-au terminat lucrarile si nu stim rezultatele!
Moldovan Teodor spune ca nu e impacat cu dreptul de proprietate pe care si-l aroga
SC Adriels! Lucrarea e din bani publici.Sa ni se prezinte o copie a contractului si cu situatia
juridica a terenului!
Dl.primar spune ca o sa ceara o coipie a contractului.Asteptam sa vedem cu ce cota de
participare se merge.Ei au depus o scrisoare de intentie, contractul e incheiat intre SC Adriels
si ANM.
Lucaciu Ioan spune ca primul lucru e obtinerea licentei de explorare.Putem cere si un
punct de vedere de la Consiliul Judetean!
merge!
Junc Valentin propune sa facem o statie pilot pentru un bloc sa vedem cum
Punctul 10: Buletin legislativ.
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Punctul 11: Diverse. Se inscriu la cuvant urmatorii:
Miara Horia citeste afi.6 alin.2 din Legea 416, precum si din art.6 alin.6 care prevede
ca obligatia de prestare sa actiunilor poate fi transferata altor persoane majore din familie,
apte de munca.

Barna Violeta: Felicit conducerea Casei de Cultura pentru activitatile desfasurate la
mijlocul lunii ianuane 2074, intr-o sambata, privind spectacolul sustinut de trupa de actori la
Stei si spune ca ar fr benefica daca s-ar tine aceasta activitate macar o data pe luna.
Junc Valentin propune sa se faca promovarea unor proiecte pe diferite domenii in
orasul Stei, pe baza identificarii lor, pentru a atrage investitori.
Schuller Magdalena, din partea GPAC Stei, spune ca e salutara ideea rezolvarii
cainilor fara stapan.Propune ca locatarii Steiului sa nu ascunda cainii vagabonzi, ci sa fie
adunati cu totii!
Feczko Maria, din partea GPAC Stei, spune ca in fisa postului consilierilor locali se
prevede si intalnirea lor cu cetatenii , sa se tina cont de acest lucru, deoarece e altceva cand
se discuta personal cu ei, deoarece se alege omul si nu lista pe care e trecut!
Dumitras Horia Claudiu spune ca a solicitat in urma cu o saptamana la conducerea
executinrlui local un birou al consilierilor locali pentru intalnirea cu cetatenii.De asemenea
mentioneaza ca in 24 decembie 2013 a avut un privilegiu de a se intalni cu Majestatea
sa,Regele Mihai I la castelul de la Savarsin, prilej cu care r-a dus un cadou din partea locului
si anume: un blid de ceramica, de la Leheceni, o traista si saculeti de nuci si mere si respectul
nostru fata de dansul pentru care multumeste conducerii executivului local, care i-a acordat
sprijin in acest sens.
Dl.primar spune in incheiere ca a fost o sedinta foarte constructiva, bunul simt si etica
au fost la ele acasa si ca si-ar dori ca toate sedintele de consiliu local sa se desfasoare sub
acest auspiciu.Anul trecut s-au creat in Stei 100-120 locuri de munca.Suntem dezavantaiatr de

faptul ca nu s-au terminat lucrarile pe DN-76 pentru a veni inestitorii.Lucrarile pe acest
tronson vor demara in luna martie.In oras se va sista curentul pe anumite portiuni deoarece se
va inlocui reteaua de la 6la 12 Kilovolti, ceea constituie un lucru bun pentru locuitorii
Steiului, fiind vorba de o investitie de circa 25 mld.lei. Noi vom continua cu platformele
betonate, care sunt bine intretinute in orasul Stei.Vom incerca sa obtinem tezultate oficiale ale
forajului si sa vi le prezentam.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinta de lucru ordinara a Consiliului

local al orasului Stei se incheie la orele 16,04'
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal care are un numar de 7 pagini.
BORDEROU CU HOTARAzuLE ADOPTATE :
-HCL 1 din 30.01 .2014 - Alegerea presedinte;lui de sedinta.
-HCL 2 din 30.01 .2014 -Aprobarea ordinii de zi.
-HCL 3 din 30.01.2014 - Aprobarea proceselor verbale de la sedintele de Consiliu
local din data de 9.12.2013.19.12.2013 si24.12.2013.
- HCL 4 din 30.01 .2014- Privind aprobarea Programului anual al achizitltlor publice
la nivelul orasului Stei, pentru anul 2014
-HCL 5 din 30.01 .2014 - Privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes
local pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre beneficiarii de sume acordate
ca ajutor sociaipotrivit Legii nr.41 61200I privind venitul minim garantat pe anul 2014.
-HCL 6 din 30.0I.2014 - Privind aprobarea Regulamentului de organrzare si
functionare a Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei orasului Stei precum
si aprobarea Codului etic al personalului care ofera servicii sociale in cadrul
Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei orasului Stei.
-HCL 7 din 30.0I.2014 - Privind aprobarea planului anual de actiune in domeniul
organizarii. administrarii si acordarii serviciilor sociale la nivelul orasului Stei.
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HCL 8 din 30.01.2014 - Privind aprobarea delegarii de gestiune a serviciului
specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe rzva orasului Stei unei persoane
juridice, asociatii sau fundatii care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor, care
respecta reglementarile legale in vigoare privind gestionarea cainilor fara stapan.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dumitras Horia Claudiu
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