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Proces verbal
Încheiat azi 28.0
.02.2013 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului
Ştei, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local
ocal al oraşului Ştei din luna
februarie.. Şedinţa a fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit
Dispoziţiei nr. 63 din data de 22 februarie 2013.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi în sală 13 consilierii locali şi consilierul
juridic al Consiliului local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ, care întocmeşte procesul
verbal al şedinţei.
Absentează 2 consilieri locali, respectiv dl. Lucaciu Ioan şi dl. Junc
Valentin.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar – ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- dl. Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichiţa Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate
specialitate participă la şedinţă:
-dl. Sere Gheorghe – referent U.A.T. şi d-na. Balaga Rodica Elena – Serviciul
Resurse Umane din
n cadrul Primăriei oraşului Ştei.
Ştei
Participă la şedinţă în calitate de invitaţi: dl. Senator Bodea Cristian, d-na.
Butişcă Anca – Director Economic la Spitalul Orăşenesc Ştei, reprezentanţi ai
G.P.A.C. - Ştei şi dl. Turi Tiberiu în caliate de Preşedinte al Consiliului de
Administraţie al S.C. Solceta S.A. Ştei.
Ştei
Şedinţa este înregistrată pe C
C.D. şi este transmisă de către postul N
Naţional
TV Beiuş.
Şedinţa a început la ora 13
13:00.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dl. Miara: propune suplimentarea ordinii de zi cu încă 3 proiecte de hotărâri,
acestea fiind discutate în şedinţa pe comisii care a precedat lucrările acestei
şedinţe.
că nu au fost
Urmare celor menţionate mai sus şi având în vedere faptul că,
înregistrate obiecţii cu privire la cele propuse, preşedintele de şedinţă supune
aprobării noua Ordine de zi, completată cu cele 3 proiecte de hotărâri
suplimentare.
Supusă
ă la vot, noua ordine de zi, este
ste votată favorabil în unanimitate.
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Punctul 2: Aprobarea proceselor verbale din 14.01.2013, 28.01.2013 şi
31.01.2013
dl. Moldovan: spune că, la procesul-verbal al şedinţei din 31.01.2013, la punctul
de pe ordinea de zi privind revocarea H.C.L. nr. 74/2012, respectiv pagina 5,
domnia sa şi dl. Junc nu au votat, prin urmare, solicită modificarea modului în
care a fost consemnat rezultatul votului.
La pagina 6 din acelaşi proces-verbal, domnia sa doreşte modificarea
modului în care i-a fost consemnată declaraţia cu privire la termentul de 45 de
zile în care trebuie emisă decizia de pensionare, în această perioadă putând să
ocupe funcţia deţinută până atunci doar cu acordul Consiliului local.
În continuare, la pagina 7, domnia sa, spune că, nu recunoaşte afirmaţia:
„...localităţile care nu sunt deservite de Solceta sunt deservite de JVM”, afirmaţie
care îi este atribuită ]n cele consemnate în procesul-verbal din 31.01.2013.
Tot la pagina 7, doreşte clarificarea celor menţionate cu privire la cele 3
salarii de care domnia sa a beneficiat, astfel, în vederea clarificării acestui aspect,
domnia sa afirmă că, potivit contactului de muncă, în momentul plecării la
pensie, are dreptul la un bonus de un salariu, de asemnea are dreptul la
remunerarea celor 30 de zile de concediu de odihnă neefectuat şi mai are dreptul
la plata salariului pentru luna curentă, reiese un total de aproximativ 3 salarii.
Mai departe, tot la pagina 7, cu privire la spaţiile vândute, domnia sa
spune că, este de acord cu returnarea banilor pentru teren doamnei Palffy Iudita,
doar dacă instanţa de judecată dispune astfel printr-o sentinţă definitivă şi
irevocabilă.
dl. Miara: în ceea priveşte procesele-verbale supuse aprobării, domnia sa atrage
atenţia compartimentului juridic asupra numeroaselor greşeli de ortografie,
dorind ca pe viitor să se remedieze această situaţie.
La procesul-verbal din 14.01.2013, pagina 5, domnia sa face trimitere la
cuvântul d-lui Primar, apreciind că, „acesta a fost consemnat eronat”.
Mai departe, la procesul-verbal din 31.01.2013, respectiv la discuţiile
privind menţinerea/revocare H.C.L. nr. 74/2012, domnia sa este de părere că,
proictul de menţinere a H.C.L. nr. 74/2012 nu a întrunit suficiente voturi, prin
urmare, H.C.L. nr. 74/2012 este revocată de drept. În acest sens, domnia sa,
invită executivul să se consulte cu specialiştii din Prefectura Bihor în vederea
găsirii unei soluţii legale spre rezolvarea acestei probleme.
Mai mult decât atâta, tot în şedinţa din 31.01.2013, domnia sa a avut o
serie de propuneri privind Planul de achiziţii pentru anul 2013, propuneri care nu
au fost menţionate în procesul-verbal al şedinţei. În acest sens, reiterează
respectivele pronuneri.
În continuare, la pagina 6, din acelaşi proces-verbal, domnia sa face o
remarcă cu privire la intervenţia d-lui consilier local Harn Miahai, apreciind că,
„aceasta aceasta a fost consemnată eronat”.
În final, la pagina 8, intervenţia d-lui Primar a fost consemnată eronat, în
aprecierea d-lui Miara Horia
Supune la vot acest punct de pe ordinea de zi, cu modificările propuse şi
este votat favorabil în unanimitate.
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Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea deblocării unui număr de
9 posturi (personal medico – sanitar şi personal auxiliar sanitar) în cadrul
Spitalului Orăşenesc Ştei, începând cu data de 01.03.2013

Toate cele 3 comisii de specialitate ale Consiliului local au avizat favorabil
fără amendamente acest proiect de hotărâre.
dl. Miara: îşi argumentează abţinerea formulată în cadrul şedinţei de comisii faţă
de acest proiect de hotărâre prin faptul că, în opinia domniei sale ar fi oportună
deblocarea tuturor posturilor de la Spitalul Orăşenesc Ştei, nu doar a unu procent
de 15%.
Tot în susţinerea celor menţionate mai sus, domnia sa spune că, s-a
câştigat în instanţele judecătoreşti, redeschiderea Spitalului şi în mod normal ar
trebui deblocate toate posturile.
Pe aceste considerent, domnia sa mai spune că, votul negativ acordat
acestui proiect de hotărâre în şedinţa pe comisii îl va menţine şi în plen.
d-na. Barna: profitând de faptul că, d-na. Butişcă Anca – Directoarea Economică
a Spitalului Orăşenesc Ştei este prezentă la şedinţă, solicită din partea dominei
sale câteva informaţii cu privire la modul în care se prezită Spitalul la acest
moment.
d-na. Butişcă: spune că, în momentul de faţă, Spitalul Orăşenesc Ştei este
deschis cu un număr de 5 paturi pe secţia de interne şi 5 paturi pe secţia de
baleno-fizioterapie, cabinetele medicale funcţionale sunt pe pediatrie, interne şi
O.R.L. acestea fiind în contract cu C.A.S.
Totodată, mai spune că, Spitalul este funcţional, se aşteaptă deblocarea
posturilor, pentru a se putea desfăşura în bune condiţii activitatea.
De asemenea este aşteptată şi extinderea numărului de paturi la 52
pentru ca activitatea Spitalui să reintre în normalitate.
d-na. Ţigan: întreabă dacă asistentele care au fost detaşate, doresc să se
întoarcă.
d-na. Butişcă: doar 2 s-au întors, majoritatea au posturi mult mai bine
remunerate şi nu mai doresc să se întoarcă.
dl. Dumitraş: întreabă dacă în eventualitatea deblocării tuturor posturilor, în
acest moment Spitalul ar putea acoperi cheltuielile salariale în întragime.
d-na. Butişcă: spune că, doar când se va încheia contrac cu CAS pentru întregul
număr de paturi vor putea fi suportate cheltuielile aferente deblocătii tuturor
posturilor.
dl. Dumitraş: spune la rândul său că, în momentul când se va aproba deblocarea
tuturor postuirilor şi vor fi finanţate toate cele 52 de paturi, Consiliul local îşi va
aloca tot sprijinul pentru buna desfăşurare a activităţii în Spitalul Orăşenesc Ştei,
până atunci domnia sa fiind deacord cu deblocarea celor 9 posturi solicitate.
dl. Miara: spune că, a propus doar deblocarea tuturor posturilor nu şi angajarea
automată a personalului, aceasta urmănd a se efectua după semnarea
contractului cu CAS.
În continuare, este supus la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă
de către executiv, atât pe articole cât şi pern ansamblu, acesta fiind votat cu 12
voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” (dl. Miara).
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Acest proiect de hotărâre este adoptat, fiind votat favorabil cu 12
voturi.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea demarării procedurii
de selecţie a unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C.
CENTRUL MEDICAL “SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI” S.R.L. Ştei (post
devenit vacant), precum şi aprobarea numirii Directorului General
interimar la S.C. CENTRUL MEDICAL “SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI” S.R.L.
Ştei până la finalizarea procedurii de selecţie
Toate cele 3 comisii de specialitate ale Consiliului local au avizat favorabil
fără amendamente acest proiect de hotărâre.
dl. Moldovan: solicită executivului corectarea greşelii de exprimare de la art 1.
Din proiectul de hotărâre: „se aprobă aprobare”.

În urma unor schimburi de replici în contradictoriu, preşedintele de
şedinţă propune o pauză de 10 minute pentru ca lucrările şedinţei să poată
continua în condiţii normale.
După reluarea şedinţei, numărul de consilieri locali s-a ridicat la
un total de 14, prin prezenţa d-lui. Junc Valenti.
dl. Moldovan: apreciază că, acest proiect de hotărâre trebuie adoptat abia după
ce se va cunoaşte situaţia exactă a Spaitalului.
În aceeaşi ordine de idei, domnia sa spune că, unele cabinete pot fi
preluate de către Spital, dar altele, cum sunt spre exemplu: cabinetul de
cardiologie, dermatologie, diabetologia nu vor putea fi preluate.
În continuare, propune ca aceste cabinete să fie preluate de către Spital,
putând chiar fi transformate în Policlinică cu plată.
Totodată, spune că, funcţia de director poate fi ocupată de către locţiitorul
dl. Aron Radu, nefiind nevoie de o hotărâre de Consiliu local în acest sens.
Pe aceste considerente domnia sa se va abţine de la vot la acestor proiect
de hotărâre.
dl. Harn: doreşte să felicite membrii Consiliului de Administraţie de la Centrul
Medical „Sănătatea pentru toţi” Ştei pentru operativitatea şi transparenţa de care
au dat dovadă, spre deosebire de Consiliul de Administraţie de la S.C. Solceta
S.A. Ştei, care a manifestat ostilitate şi lipsă de interes faţa de solicitările Consiliul
local.
În aceeaşi ordine de idei, domnia sa apreciază că, acest proiect de
hotărâre este legal şi necesar, fiind de acord cu el.
dl. Păulaş: începe prin a spune că, în şedinţa pe comisii, dl. Aron a expus foarte
clar că este nevoie de o nouă conducere.
În continuare, domnia sa propune ca activitatea care se desfăşoară la
Centrul Medical „Sănătatea pentru toţi” Ştei fie integrată în activitatea
desfăşurată de către Spitalul orăşenesc Ştei, pentru a se crea o eficienţă maximă
în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor optime pentru defăşurarea în cele mai
bune condiţii a actelor medicale din oraşul Ştei.
În final, apreciază că, este obligatoriu să se desemneze conducerea de la
Centru, situaţia fiind similară cu cea apărută la Solceta nu cu mult timp în urmă.
4

dl. Miara: supune la vot proiectul de hotărâre, atât pe articole cât şi per
ansamblu fiind votat cu 7 voturi „pentru” (dl. Cioară, dl. Harn, dl. Petrişor, dl.
Cuc, dl. Păulaş, dl. Dumitra şi d-na. Groza) şi 7 voturi „abţinere” (dl. Miara, dl.
Moldovan, dl. Junc, dl. Bălan, dl. Vulciu, d-na. Ţigan şi d-na. Barna).
Acest proiect de hotărâre nu este adoptat, fiind votat cu 7 voturi
“pentru” şi 7 voturi “abţinere”, pentru adoptarea lui fiind necesare 8
voturi “pentru”.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea planului de acţiuni şi
de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate
lunar de către beneficiarii de sume acordate ca ajutor social potrivit
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2013
Comisia nr. 1 a avizat favorabil cu un amendament acest proiect de
hotărâre, respectiv, comisia solicită ca executivul să elaboreze Planul în aşa fel
încât fiecare lucrare să prevadă un termen clar de finalizare.
Comisiile nr. 2 şi 3 au avizat favorabil fără amendamente acest proiect de
hotărâre.
dl. Păulaş: apreciază că, executivul trebuie să depună un efort mai susţinut în
ceea ce priveşte întocmirea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI DE LUCRĂRI DE INTERES
LOCAL, acesta trebuie să fie mai amplu, mai detaliat, evidenţiinduse spre
exemplu strazile şi tropuarele pe care se efectuează măturatul, persoanele care
participă la aceste acţiuni, termenele de începere şi de finalizare ale fiecărei
lucrări, grafice clare de executie pentru fiecare lucrare în parte, si aşa mai
departe.
dl. Miara: propune completarea acestui PLAN cu următoarele lucrări: curăţirea
albie Rârilor Băiţa şi Sighiştel.
În continuare, domnia sa propune schimbarea persoanei responsabile cu
punerea în aplicare a acestui PLAN, deaorece dl. Sere Gheorghe urmează să se
pensioneze şi în acest sens îl propune pe dl. Plaştin Ioan.
În final, domnia sa, supune la vot proiectul de hotărâre cu completările
formulate, atât pe articole cât şi per ansamblu, acesta fiind votat favorabil în
unanimitate.
Acest proiect de hotărâre este adoptat, fiind votat favorabil în
unanimitate.

dl. Miara: solicită executivului ca în următoarea şedinţă să pună la dispoziţia
Consiliului local NOUL PLAN, actualizat cu toate cele solicitate de către comisii şi
de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea majorării numărului
de persoane care servesc masa la Cantina Socială din cadru Colegiului
Tehnic „UNIREA” Ştei, de la 15 persoane la 20 de persoane, începând
cu data de 01.03.2013
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Toate cele 3 comisii de specialitate ale Consiliului local au avizat favorabil
fără amendamente acest proiect de hotărâre.
dl. Moldovan: spune că, în şedinţa pe comisii a solicitat tabelul cu persoanele
care beneficiază de această facilutate şi executivul a pus la dispoziţie informaţiile
cerute. În aceeaşi ordine de idei, domnia sa se arată de acord cu proiectul de
hotărâre.
d-na. Secretar: spune că, fiecare persoană care este trecută pe această listă de
20 de persoane, are întocmit un dosar care conţine toate documentele impuse de
legislaţia în vigoare.
dl. Dumitraş: începe prin a felicita executivul pentru acest proiect de hotărâre
privind majorarea de la 15 la 20 a numărului de persoane care să beneficieze de
mese gratuite la Cantina socială de la Colegiul Tehnic „UNIREA” Ştei.
În continuare, apreciază că, planul de lucrări adoptat la punctul precedent,
nu are o foarte bună aplicabilitate, deaoarece dintre cele 20 de persoane
beneficiare de ajutor social, doar 3 sau 4 persoane prestează munci efective în
folosul societăţii, ceilalţi vin cu adeverinţe medicale care dovedesc incapacitatea
de muncă.
dl. Miara: spune că, potrivit legii, cei cu probleme de sănătate grave, vor fi
înlocuiţi de membri ai familiei, astfel încât să fie prestată muncă corespunzătoare
în cuantumul ajutorului social acordat.
De asemenea, mai menţionează faptul că, în funcţie de orele de muncă
prestate efectiv este şi remunerat, spre exemplu, dacă prestează doar jumate din
orele stabilite, va primi doar jumătate din indemnizaţia cuvenită.
În final, domnia sa, îi cere d-lui. Dumitraş să se documenteze mai mult
înainte de a face afirmaţii nefondate.
dl. Dumitraş: spune că, timp de 4 ani cât a avut funcţia de viceprimar al oraşului
Ştei, dl. Miara, nu a plătit această indemnizaţie persoanelor care aveau dreptul,
iar acuma, vine cu idei şi propuneri, dar fără a susţine efectiv nici un proiect care
să fie în folosul cetăţenilor oraşului Ştei.
dl. Miara: spune că, în periaoda când a deţinut funcţia de viceprimar, au fost luni
de zile în care nu a fost acordată această indemnizaţie, deoarece nu au prestat
activitatea solicitată de către Primărie.
Referitor la acest proiect de hotărâre, domnia sa propune ca majorarea
să se facă de la 15 la 21, deoarece din actele înaintate de către executiv
figurează un număr de 6 cereri noi, prin urmare majorarea trebuie să corespundă
cu numărul de cereri noi.
În final, mai spune că, în opinia sa, această majorare, nu este un lucru
îmbucurător, ea denotă faptul că, din ce în ce mai multe persoane se confruntă
cu greutăţi majore, în acest sens, solicită executivului, găsirea de noi locuri de
muncă pentru locuitorii oraşului Ştei.
d-na. Secretar: spune că, d-na. Clop şi-a schimbat domiciliul, iar începând cu
luna viitoare va fi scoasă de pe lista persoanelor beneficiare de ajutor social pe
raza oraşului Ştei, prin urmare este vorba de un număr de 20 de persoane
beneficiare nu de 21 de persoane.
dl. Miara: supune la vot proiectul de hotărâre, atât pe articole cât şi per
ansamblu, fiind votat în amblele cazuri favorabil în unanimitate de către consilierii
locali prezenţi la lucrările şedinţei ordinare pentru luna februarie 2013.
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Acest proiect de hotărâre este adoptat, fiind votat favorabil în
unanimitate.
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentanților
Consiliului Local în AGA SC SOLCETA SA ȘTEI să propună AGA SC
SOLCETA SA ȘTEI, aprobarea remunerației lunare brute în sumă de
4.600 lei pentru directorul de la SC SOLCETA SA Ştei
Comisiile nr. 1 şi 3 au avizat nefavorabil acest proiect de hotărâre.
Comisiile nr. 2 a avizat favorabil fără amendamente acest proiect de
hotărâre.
dl. Dumitraş: spune că, în cadrul şedinţei pe comisii dl. Bălan a avut o
intervenţie care a determinat avizul nefavorabil al comisiei.
dl. Bălan: spune că, este de acord cu proiectul de hotărâre, doar că doreşte ca în
acest poriect de hotărâre să fie introduse nişte criteria de performanţă.
dl. Turi: spune că, în calitate de Preşedinte al Consiliuli de Administraţie al S.C.
Solcetat S.A. Ştei, doreşte să motiveze propunerea făcută de către Consiliul de
Administraţie privind salariul directorului.
Astfel, domnia sa spune că, la stabilirea salariului s-au avut în vedere mai
multe aspecte, începând de la propunerea comitetului de nominalizare şi
remunerare, continuând cu coeficientul de ierarhizare în cuantum de 750 lei şi
până la vechima de 20 de ani în muncă pe care o are d-na. Odeşteanu Monica,
urmând ca decizia finală să aparţină AGA Solceta.
De asemenea, trebuie să se încheie şi un contract de management, trebie
stabilit un plan de management în termen de 90 de zile de la semanrea
contractului.
În final, domnia sa, apreciază că, remuneraţia în sumă de 4.600 lei, este
similară cu cea avută de directorii precedenţi, urmând ca aceasta să fie ajustată
în funcţie de performanţele şi realizările noului director.
dl. Junc: spune că, dl. Bălan a cerut CRITERII DE PERFORMANŢĂ nu sarcini, este
nevoie şi în opinia domniei sale de un plan exact de măsuri, care să fie stabilite
de la bun început şi după care să fie ghidată activitatea societăţii.
dl. Păulaş: criteriile de performanţă sunt stabilite prin H.C.L. de aproximativ 10
ani, acea hotărâre este încă în vigoare, în opinia domniei sale, aceste criterii ar
putea fi dacă este cazul actualizate şi apoi pot fi puse în aplcare.
Totodată, domnia sa, apreciază ca ilară atitudinea consilierilor locali P.S.D.
faţă de acest proiect de hotărâre, având în vedere în primul rând faptul că, dl.
Moldovan şi-a stabilit singur salariul, iar acum când se procedează conform legii,
şi este supusă discuţiei Consiliului local salariul directorului, nu mai sunt de
acord.
dl. Miara: referitor la ceea ce spune dl. Păulas despre consilierii P.S.D., domnia
sa spune că, este cel mai în măsură să răspundă, astfel, când dl. Moldovan a fost
delegat pentru ocuparea funcţiei de director, Consiliul de Administraţie trebuia
să facă propunerea pentru salariu, aceasta a întârziar să apară.
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De asemenea, apreciază că, dl. Moldovan a ocupat funcţai de director, la
propunerea Consiliului local şi din dorinţa de a ajuta societatea care se afla în
impas.
dl. Barna: referitor la directorul de la Solceta, în opinia domniei sale, acesta a
fost ales fără acordul Consiliului local, la propunerea Consiliului de Administraţie,
prin urmare tot Consiliul de Administraţie trebuie să-i stabilească şi salariul.
Totodată, domnia sa spune, că s-ar bucura dacă acest nou director ar
aduce un plus de valoare în Solceta şi nu numai să rezolve problemele
nefinalizate.
dl. Cuc: nu înţelege cum trebuie procedat în acest gen de situaţii, respectiv, când
dl. Moldovan şi-a astabilit în mod ilegal singur salariul, consilierii au fost
nemulţumiri, acuma când Consiliul de Administraţie procedează legal şi propune
discuţii cu privire la salariul directorului de la Solceta, consilierii sunt tot
nemulţumiţi. Pe această cale, doreşte să ştie şi domnia sa, ce cale ar trebui
urmată pentru ca toată lumea să fie muţumită.
dl. Dumitraş: spune că, Solceta are nevoie de un director, de asemenea vrea să
vadă diferenta dintre salariul de director de 4.600 lei şi salariul angajatului simplu
care este de 800 lei.
Din punctul domniei sale de vedere, Solceta ar trebui desfinţată şi să
treacă în subordinea directă a Primarului oraşului Ştei, deoarece este o societate
care înghite miliarde şi miliarde de lei din banii contribuabililor.
dl. Miara: solicită consilierilor locali mai multă decenţă în luările de cuvânt, pentru
a avea o şedinţă civilizată şi pentru că, este convins că, toţi consilierii locali
doresc binele cetăţenilor precum şi binele Solcetei care deserveşte nevoiele
cetăţenilor.
dl. senator Bodea: începe prin a mulţumi pentru invitaţia de a participa la
această şedinţă, spunând totodată că, în opinia domniei sale în şedinţele de
consiliu local ar trebui făcută mai puţină politică şi ar trebui încurajate mai mult
discuţiile tehnice şi la obiect şi care să vizeze direct problemele cetăţenilor pe
care-i reprezintă.
În continuare, spune că, în opinia domniei sale, Consiliile de Administraţie
trebuie să funcţioneze potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 şi nu a Legii nr.
31/1990, de asemenea, apreciază că, în acest gen de situaţii punctual de vedere
al compartimentului juridic ar trebui să primeze.
De asemenea, solicită consilierilor locali să colaboreze în consiliul local, să
se respecte reciproc, să înţeleagă toţi că, punându-şi piedici unii altora nu fac
decât să înfrâneze devoltarea oraşului.
dl. Moldovan: spune că, analizând materialele propuse şi cunoscând legislaţia în
vigoare, apreciază că, acest proiect de hotărâre este legal, fiind de acord cu el.
dl. Miara: supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole şi per ansamblu, în
ambele situaţii acest proiect de hotărâre fiind votat favorabil cu 13 voturi
“pentru” şi 1 vot “abţinere” (d-na. Barna).
Acest proiect de hotărâre este adoptat, fiind votat favorabil cu 13
voturi “pentru”.
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Punctul 8: Informare privind adresa cu nr. 185/18.02.2013 a d-lui
Todoran Adrian
Consilierii locali au luat la cunoştinţă de această informare.
dl. Miara: spune că, răspunsul la această adresă trebuie întocmit de către
Consiliul de Administraţie al S.C. Solceta S.A. Ştei.
Punctul 9: Informare privind adresa cu nr. 247/08.02.2013 de la S.C.
Solceta S.A. Ştei, înregistrată la sediul Primăriei oraşului Ştei cu nr.
414/08.02.2013
Consilierii locali au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui document.
Punctul 10: Informare din partea Spitalului Orăşenesc Ştei
dl. Miara: spune că, această informare reprezintă răspunsul dat de către Spitalul
Orăşenesc Ştei în urma solicitărilor formulate de către consilierii locali în şedinţele
pe comisii din data de 21.02.2013.
De asemenea, domnia sa spune că, această informare a fost înaintată
tuturor consilierilor locali, aceştia luând la cunoştinţă de conţinutul ei.
Punctul 11: Buletin legislativ
Acesta a fost înaintat consilierilor locali.
Punctul 12: Diverse
dl. Harn: recomandă d-lui. Miara şi tuturor colegilor domniei sale de partid, să-şi
reânprospăteze jurămintele depuse la început de mandat, deoarece în această
şedinţă dl. Miara a făcut afirmaţia cum că: „...cosilierii P.S.D. votează clar la
ordinul dumnealui şi nu în interesul public al oraşului Ştei ” .
dl. Vulciu: spune că, în repetate rânduri a solicitat executivului ca lângă Biserica
Romano-Catolică, respectiv str. Andrei Mureşanu, zona A.N.L., să se construiască
un parc de distracţii, dotat cu topogane, leagăne, bănci, deoarece în acea zonă
sunt foarte mulţi copii care nu au un spaţiu amenajt şi dotat corespunzător
pentru petrecerea în bune condiţii a timpului liber.
dl. Junc: începe prin a reânoi propunerea privind interzicerea accesului căruţelor
în central oraşului, în acest sens solicitând executivului să găsească soluţii şi să
vină cu propuneri.
În al doilea rând, solicită executivului acoperirea cu zavură a gropilor şi
belţilor de pe str. Miron Pompiliu, respectiv fostul DN 76 până ce se va finalize
actualul E 79.
d-na. Barna: solicit amenajarea autogării din oraşul Ştei, care momentan arată
foarte urât, identificarea proprietarului şi găsirea urgentă de soluţii pentru
remedierea situaţiei.
dl. Dumitraş: autogara apartine de Omnitrans, iar Primăria nu poate face
investiţii pe un teren ce nu îi aparţine.
9

dl. Primar: începe prin a spune că, de la ultima şedinţă s-a finalizat executarea
forajului de apă geotermală, temperatura la o primă evaluare fiind de 57 de
grade, iar potrivit specialiştilor aceasta putând creşte cu 10-20 de grade. Spre
exemplu la Beiuş, temperatura iniţială a fost de 60 de grade, iar acuma este de
aproximativ 80 de grade.
În continuare, domnia sa, spune că, acest proiect reprezintă un lucru
îmbucurător pentru oraşul Ştei, deschizând numeroase perspective atât pentru
rezolvarea problemei privind încălzirea oraşului cât şi pentru planul urbanistic al
oraşului sau curăţenia stradală.
Pe viitor, se doreşte realizarea unui al II-lea foraj, precum şi unul de
reinjecţie, acestea putând foarte uşor rezolva problema asigurării căldurii în tot
oraşul, municipiul Beiuş având două asemenea foraje şi acoperă cu acestea
aporoximativ 60% din necesar.
În funcţie de temperatura finală a apei precum şi în funcţie de rezultatele
analizelor chimice a apei, pot fi puse bazele exploatării balneare a apei
geotermale.
De asemenea, dl. Primar mai spune că, Staţia de Ambulanţă din incinta
Spitalului Orăşenesc Ştei este finalizată, mai trebuie mobilată şi mai trebuie
efectuate mici lucrări de amenajare a împrejurimilor clădirii.
Totodată informează consilierii locali cu privire la faptul că, începând cu
luna viitoare, în oraş vor începe lucrările privind reabilitarea reţelei electrice din
oraş, linia de 6 kwatti va fi înlocuită cu una de 20 kwatti.
Referitor la cele solicitate de către dl. Junc cu privire la str. Miron
pompiliu, respectiv DN 76, domnia sa spune că, începând cu luna aprilie vor
începe lucrările de reabilitare a acestui tronson de drum, iar în funcţie de buget
se va reabilita în totalitate str. Miron Pompiliu.
În ceea ce priveşte cele solictate de către d-na. Barna, dl. Primar
menţionează faptul că, autogara aparţine de Omnitrans, datorită acestui fapt, nu
putem executa lucrări de asfaltare sau pietruire, dar se poartă discuţii cu
conducătorii de la Omnitrans, se încearcă o caloborare care să permită
reabilitarea ei. Momentan cei de la Omnitrans nu dispun de fonduri suficiente
pentru reabilitare.
dl. Miara: propune demararea de acţiunilor de plombare a străzilor, deoarece
iarna a trecut, iar drumurile din oraş sunt pline de gropi.
În aceeaşi ordine de idei, domnia sa insistă pentru reabilitarea cât mai
urgentă a str. Miron Pompiliu.
dl. senator Bodea: începe prin a spune că, prima datorie care o are un consilier
local este aceea de a cunoaşte legile, pentru a putea face propuneri responsabile
şi legale.
Totodată solicită consilierilor locali, ca în luările de cuvânt să facă
declaraţii pertinente, propuneri concrete şi legale, fără a aduce atingere imagini
celorlalţi colegi din consiliul local.
Legat de investiţii, domnia sa spune că, ştie de datoriile mari pe care le
are Primăria Ştei şi în această ordine de idei, propune consilierilor locali să vină
cu propuneri şi soluţii, pentru că doar împreună, doar prin dialog şi colaborare
aceste datorii vor putea fi stinse în cel mai scurt timp şi în acest fel vor putea la
rândul lor să facă noi propuneri de proiecte pentru cetăţenii oraşului Ştei.
10

Domnia sa face apel la uniune şi conciliere, deoarece potrivit condiţiilor
impuse de către F.M.I., nu se vor mai putea aloca fonduri de la Guvern pentru
Primării, prin Ordonanta nr. 3/2013 se vor plăti doar cheltuielile care există deja
şi nu vor fi finanţate proiecte noi. Pe această cale, domnia sa propune ca doar
proiectele la care se poate asigura finanaţarea din surse proprii să fie promovate,
deoarece cei care vor face proiecte nefundamentate corespunzător riscă enorm
de mult.
Spre exemplu, comunele Pomezeu şi Răbăgani, au bugete mult mai mici
decât oraşul Ştei şi datorii mult mai mari.
La nivel naţional există 3 propuneri pentru a soluţiona aceastei lipse acute
de fonduri:
1. COMASAREA PRIMĂRIILOR – deoarece doar ¼ din Primării se pot
autofinanţa;
2. ALOCAREA ÎN CONTINUARE DE FONDURI DE LA GUVERN
3. SĂ SE DESCURCE FIECARE PRIMĂRIE CUM POATE SAU SĂ SE
DESFINŢEZE
dl. Dumitraş: solicită d-lui senator Bodea să facă lobi pentru înfinţarea de noi
locuri de muncă în oraşul Ştei, lipsa locurilor de muncă fiind principala problemă
cu care se confruntă oraşul Ştei.
În continuare, domnia sa spune că, în zonă este o fortă de muncă
extraordinară, foarte mulţi specialişti în diverse domenii, care nu au unde presta
servici din cauza lipsei locurilor de muncă.
dl. senator Bodea: spune că, în această problemă, soluţia principală stă în mâna
Primăriei, care prin politicile locale poate atrage investitori, trebuie creat climatul
adecvat ca aceşti investitori să fie tentaţi să vină la Ştei, trebuie oferite facilităţi,
trebuie create oportunităţi, ca aceşti investitori să dorească să investească în
zonă.
În aceeaşi ordine de idei, domnia sa propune înfiinţarea unui PARC
INDUSTRIAL TEMATIC, pentru că, investitorii vor fi atraşi de forţa de muncă
calificată care există deja în zonă.
dl. I.C. Duţu: spune că, la acest moment la Casa de Cultură „Miron Pompiliu” Ştei
este în plină desfăşurare o expoziţie de mărţişoare cu vânzare, iar banii obţinuţi
de pe urma vânzării acestora vor fi folosiţi în scopuri caritabile, pe această cale,
învită toţi doritorii să vizuteze Casa de Cultură.
În continuare, întreabă: de când accesul la o şedinţă publică se face pe
bază de buletin, cu semnătură la intrare şi cu aprobarea primarului?
Mai doreşte să fie informat cu privire la locul în care sunt afişate
dispoziţiile privind convocarea şedinţelor de consiliu local.
d-na. Secreatr: spune că, există un nou afişier la sediul Primăriei, iar dispoziţiile
sunt afişate şi pe site-ul primăriei.
dl. I.C. Duţu: domnia sa mai întreabă, de ce nu sunt afişate pe site-ul primăriei,
hotărârile consiliului local, dispoziţiile de convocare ale şedinţelor consiliului local,
precum şi procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu local, iar organigrama de
pe site-ul primăriei nu este accesibilă, de ce?
Totodată, doreşte să ştie când va mai avea loc o nouă întâlnire cu
cetăţenii, deoarece ultima a avut loc cu 4 luni în urmă, iar G.P.A.C. aşteaptă cu
nerăbdare o nouă întâlnire.
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De asemena, domnia sa doreşte să atragă atenţia cu privire la starea
deplorabilă a durmurilor din oraş, solicitând totodată să fie luate măsuri de către
executiv cu privire la curăţenia din oraş şi să afie aplicate sancţiuni pentru cei
care nu o respectă.
Doreşte să mai atragă atenţia cu privire la problema câinilor vagabonzi,
care se înmulţesc pe zi ce trece, solicitând pe această cale executivului să ia
măsuri.
Totodată, solicită ca Primarul un exerciţiu de democraţie, respectiv să
organizeze o dezbatere publică cu privire la aprobarea Bugetului oraşului Ştei
pentru anul 2013 cât mai curând posibil.
În continuare, domnia sa spercă că, în şedinţele de consiliu local disputele
politice să cadă pe planul secund, iar aleşii locali, indiferent de coloratura politică,
să pună umărul împreună la „căruţa oraşului Ştei”.
Totodată, domnia sa mai spune că, spera la început de şedinţă, că prin
prezenţa d-lui senator Bodea, aleşii locali să fie mai temperaţi în declaraţii, dar
din păcate nu a fost să fie aşa.
d-na. Fecsko: întreabă dacă aleşii locali şi-au întocmit Rapoartelor de activitate
pentru anul 2012.
În continuare, doreşte să fie informată cu privire la centura oraşului Ştei,
care deşi este finalizată nu este dată în funcţiune, pentru că, din cunoştinţele
domniei sale, devierea traficului greu pe şoseaua de centură nu este posibilă
datorită faptului că, un pod de pe parcursul ei nu este finalizat, dorind pe această
cale ca executivul să ia măsuri urgente în vederea remedierii situaţiei.
d-na. Fecsko: întreabă dacă s-a realizat auditul extern la Solceta, deoarece USLul a promis în campania electorală că, se va încerca să se recupereze marile
datorii ale fostilor conducători.
dl. Harn: propune ca preşedintele de şedinţă să aibă la îndemână o copie a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oaşului Ştei,
pentru a facilita cunoaşterea în amănunt a acestuia.
Pe de altă parte, domnia sa, salută faptul că, noul primar a instituit
această nouă regulă cu privire la accesul pe bază de Carte de Identitate în incinta
Primăriei Ştei, prin această măsură, nu este limitat accesul la şedinţele de
consiliu local, ci aceasta constituie doar o măsură de securitate.
dl. Primar: referitor la cele menţionate de către dl. I.C. Duţu, domnia sa spune
că, site-ul Primăriei este actualizat la zi, prin urmare remarca domniei sale este
neântemeiată.
În ceea ce priveşte legitimarea persoanelor care intră în Primărie, domnia
sa spune că, această măsură este necesară pentru a se asigura securitatea, dar
domnia sa nu a condiţionat accesul în primăriei sau la şedinţele consiliuli local
pentru nici o persoană.
Legat de problema ridicată cu privire la starea deplorabilă a drumurilor, dl.
Primar spune că, în cel mai scurt timp va începe reabilitarea lor.
Legat de şoseaua de centură, aceasta aparţine de C.N.A.D.R. şi întradevăr sunt o serie de neconformităţi, care vor fi soluţionate pe aprcursul lunii
aprilie.
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Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 15:15,
drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 13
(treisprezece) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 17/28.02.2013 – Aprobarea ordinii de zi
H.C.L. nr. 18/28.02.2013 – Aprobarea Proceselor-verbale de la şedinţele de
consiliu local din data de 14.01.2013, 28.01.2013 şi 31.01.2013
H.C.L. nr. 19/28.02.2013 – Privind aprobarea deblocării unui număr de 9
posturi(personal medico – sanitar și personal auxiliar sanitar) în cadrul Spitalului
Orăşenesc Ştei, începând cu data de 01.03.2013.
H.C.L. nr. 20/28.02.2013 – Privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări
de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
beneficiarii de sume acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, pentru anul 2013
H.C.L. nr. 21/28.02.2013 – Privind
aprobarea majorării numărului de
persoane care servesc masa la Cantina Socială din cadru Colegiului Tehnic
„UNIREA” Ștei, de la 15 persoane la 20 de persoane, începând cu data de
01.03.2013
H.C.L. nr. 22/28.02.2013 – Privind împuternicirea reprezentanților Consiliului
Local în AGA SC SOLCETA SA ȘTEI să propună AGA SC SOLCETA SA ȘTEI,
aprobarea remunerației lunare brute în sumă de 4.600 lei pentru directorul de la
SC SOLCETA SA Ştei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ec. Miara Horia Mugurel

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana

13

