JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi,26 iunie 2014, la sala de sedinte a Consiliului local al orasului Stei,cu
ocazia
sedintei de lucru ordinare a acestuia lacarcparticipa un numar de 13 consilieri din
totalul de 15 si
dl.Oras Ionut, csjrs.Consiliu local, absentand dni Grozaloana si dl.Harn Mihai.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dl.ing.Balaj Gheorghe Iulian, primar
si dnajrs.Dale Voichita Mariana, secretar.Pentru sustinere rapoarte de specialitat- si puncte
de la
ordinea de ziparticipa dna.Palff Iudita, consilier Birou de integrar.
"*:op.*u.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Seri
Alin, informatician iar
pentru redactare proces verbal dl.csjrs.Tirla Liviu.
Participa si un numar de 3 rcprezentanti ai GpAC Stei.
Sedinta de lucru ordinara a Consiliului local al orasului Stei a inceput la orele 13,00, fiind
convocata inbaza Dispozitiei Primarului nr.l42l20I4 si filmata de postul iocal de televiziune
National TV Beius.
Dna Dale Voichita Mariana, constatand prezentaconsilierilor locali in vederea adoptarii de
hotarari valabile, da cuvantul dlui consilier Miara Horia-Mugurel, care intr-o sedinta anterioara
a
fost ales presedinte de sedinta pe luna in curs, pentru a conduce lucrarile sedintei.
Punctul l: Aprobarea ordinii de zi.Dl.Miara Horia- Mugurel , in calitate de presedinte de
sedinta da cuvantul dlui primar Balaj Gheorghe Iulian
ptopnt e , in calitate de initiator ,
"*" de hotarare
scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 8 respectiv, Proiect
privind aprobarea
participarii orasului Stei ca membru fondator la infiintarea Grupului de Actiune iocala,,CODRU
MOMA" . Dansul motiveazaacest lucru deoarece din cele 14 UAT-ri care au fost la sedinta de
constituire 2 s-au retras, respectiv Budureasa si Curatele, acestea intrand in alt Grup, nemaifiind
indeplinite criteriile pentru constituirea Grupului de Actiune locala(GAl) ca numar de
populatie.Vom reveni pe viitor cu incadrarea in alt POL. Dl.Miara Horia
-Mugurel propune ca
dl.primar Balaj Gheorghe Iulian sa fie presedintele noului grup care se va forma, deoarece Steiul e
oras si are ponderea cea mai mare ca numar de populatie, iar in prezentpresedintele GAL dinzona
este primarul unei contmune, ceea ce nu i se pare corect. Se supune la vot aprobarea ordinii de zi
in
forma propusa de executiv si sunt 12 voturi abtinere si 1 vot pentru, Junc Valentin.se supune spre
aprobare varianta p{pusa de dl.primar cu scoaterea punctului 8 de pe ordinea de zi,rezuliatul fiind
urmatorul: 12 voturi pentru si o abtinere, Junc Valentin.
Punctul 2: Aprobarea procesului verbal de la sedinta de consiliu local din data de
29.05.20I4.Dl.Miara Horia-Mugurel spune ca la sedinta respectiva a Consiliului local, la punctul
l0-Diverse, chiar la inceput, dansul a facut cele 2 propuneri, respectiv cu interzicerea amplasarii de
platforme betonate pentru pubelele de gunoi pe marginea straziior si cea privind functionalitatea
cat mai urgenta a strandului orasenesc si a fost trecut din greseal a ca afacut aceste propuneri
dl.consilier Dumitras Horia. Roaga sa se faca corectura necesara.Acest punct a fost uprobut .u
unanimitate de voturi.
Punctul 3: Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii planului de analiza si
acoperire a riscurilor pentru orasul Stei. Se prezintasituatia din comisii, dupa care se trece la
vot..Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 4: Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii postului de consilier juridic al
Consiliului local, grad profesional II, in consilier juridic al Consiliului local, grad profesional I, din
cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al orasului Stei.Se preziitasituatia din
comisii, dupa care se trece la vot.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 5: Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii functiei publice de inspector,
clasa I, grad profesional principal, in inspector clasa I, grad profesional superior. Se prezintaiituatia

{

din comisii, dupa care se trece la vot. Acest punct a fost aprobat cu 12 voturi pentru si o abtinere,
Balan Ciprian.
Punctul 6: Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii postului public de referent
clasa III, grad profesional superior, in inspector clasa I, grad profesional asistent ( Benea Emilia).Se
prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la vot. Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul 7: Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii postului public de referent
clasa III, grad profesional superior, in inspector clasa I, grad profesional asistenf Subuu
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Gheorghe).Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la vot.Acest punct a fost aprobat cu
unanimitate de voturi.
Punctul 8: Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unui SF(STUDIU DE
FEZABILITATE) si a unui PT(PROIECT TEHNIC) pentru modernizarea si extinderea Strandului
Orasenesc Stei.Se prezinta situatia din comisii, dupa cure se trece la discutii.
Dl.Miara Horia-Mugurel spune ca se bucura ca s-a luat o asemenea hotarare pentru orasul
nostru. Ideal ar fi ca finantarea sa se faca cu fonduri europene. La proiectul anterior am awt cota
procentuala de participare de 2%o sipropictul anterior s-a facut pe cheltuieli transfrontaliere.Dansul
spune ca insista pe varianta cu apa geotermala pentru strandul orasenesc, ca sa acoperim macar un
bazin, din cele existente.Ramane de vazut ce fonduri de finantare vom avea.Acest punct a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 9: Informare privind vizitadelegatiei orasului Stei in localitatea infratita
Hajdudorog din Ungaria,vizitacare s-a desfasurat in perioada 5-8 iunie 2014. Comisia a luat act de
informarea pr ezentata.
Punctul l0 : Diverse.Se inscriu la cuvant urmatorii:
Dumitras Horia spune caare de ridicat 2 probleme.Prima ar fi cea legata de amplasarrea
tomberoanelor conform doleantelor cetatenilor orasului Stei. Cea de a doua ar fi aduceiea de
multumiri de la cetatenii orasului Stei pentru conducerea Primarii privind solutionarrea problemei
cu cainii vagaborzi din oras, din urma cu2 zile.
Junc Valentin spune ca sunt multe treceri de pietoni in oras care nu au presemnalizai,iar
unele sunt acoperite de arbusti.De asemenea spune ca trebuie reglementata situatia dinzona
BancPost din oras. Inainte era indicator cu oprireainterzisaacolo.E o zonafoarte aglomerata si se
parcheaza greu! De asemenea spune ca Politia din Stei nu mai are agenti la rutiera, in timp ce
Beiusul are 8! Inca se parcheazamasinile pe aleile din fata blocurilor si pe zonel e verzi din oras.Sa
se initieze un PH pentru sanctionarea contraventional a celor vinovati!
Barna Violeta solicita informatii vizavi de situatia conductei de gaze,reteaua de distributie,
de la conducerea Primariei.
Moldovan Teodor spune ca are de ridicat 2 probleme.Prima in sensul ca acum isi da seama
de ce se reia circulatia traficului greu pe str.Miron Pompiliu, deoarece agentii de Politie de la rutiera
s-au mutat la Beius! Circula tiruri si autobuze intr-o veselie pe strada respectivalConducerea
Primariei sa faca adresa catre Politie pentru sanctionarea celor vinovati! A doua problema o
constituie faptul ca l-au atentionat unii cetateni din oras cu situatia cladirii de la fosta Cresa.Este un
miros insuportabilinzona, cladirea se degradeazavazand cu ochii si este un focar de infectie in
zona.Sa fie atentionata firma lui Vutan, care a cumparat cladirea, de acest lucru!
Miara Horia-Mugurel spune ca are de ridicat 2 probleme.Prima referitoare la faptul ca amai
insistat cu acele platforme betonate de pe strada Andrei Muresanu care sunt amplasate pe carosabil!
Se pot amplasa in curtile blocurilor, unde au fost initial!Sa se insiste si sa se rezolve problemele, de
Ia cazla caz! Si pe str.13 Septembrie, unde s-a montat in fata casei unei locatare, de la care are si
cerere comunicata in acest sens! Ar trebui tinut cont de Regulamentul de curatenie a orasului si sa
nu se mai amplaseze platformele pe carosabil!
Cea de-a doua problema e cea referitoare la blocurile ANL, pe care spune ca o va ridica-o
pana se varczolva.Mentioneaza ca sunt unii chiriasi care nu mai locuiesc in ANL-ri. Ar trebui
facute controale si rcpartizate apartamentele respective la urmatorii de pe lista!
Dl.Balaj Gheorghe Iulian, primar, raspunde problemelor ridicate de antevorbitori.
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Referitor la constituirea acelui GAL, acesta insemnand constituirea de microregiuni pentru
dezvoltarea rurala, e o favoare pentru noi ca functionam si noi ca oras in grupul respectivlNoi
suntem lazona limitrofa cu localitatile Rieni, Lunca si putin cu CampaniilPutem sa facem parte
dintr-un grup din care fac parte si acesteallocalitatile respective s-au inscris in GAL in care
majoritatea UAT sunt din judetul Alba! Constituirea GAL la ei e mai veche! Beiusul nu are resurse.
deoarece ar bulversa tot sistemul, din cavzaponderii populatiei! Nu putem avea pretentii pentru
presedintie din partea Steiului deoarece avem cel mai mare numar de locuitori beneficiarilFiecare
UAT are un vot! Vom face tot posibilul sa intram intr-un GAL!
Referitor la Strandul orasenesc, in luna noiembrie 2012 arnfacut un cadastral si avem
terenul pregatit pentru un proiect transfrontalier.In vizitacare am efectuat-o in Ungaria, la
Hajdudorog , in perioada 5-8 iunie 2014 arn discutat cu dl.primar de acolo pentru un proiect
transfrontalier.Ei l-au intocmit pentru 1 milion de euro.Vom face si noi unul si sa vedim pe ce grad
de absorbtie a fondurilor. Ideal ar fi pe 98%!Vechiul proiect era pe 58%.Sa vedem cum
implementam proiectele pentru o absorbtie a fondurilor cat mai mare si sa gasim o firma de
consultanta. Cheltuielile care li se cuvin sunt eligibile si e mai rentabil cu o asemnea firma deoarece
gradul de absortie e mai mare si compensam si cheltuielile respective!
Referitor la tomberoane , noi am avut in plan peste 50 de incinte betonate.A fost convocata
conducerea Asociatiei de Proprietari de la fiecare incinta si avem acordul si stampila de la
Asociatiile de proprietari unde s-au montat platformele.Ei si-au stabilit locul de montare! Stim ca
nu toti locatarii sunt multumiti! Am pe tableta mea niste poze cu platformele betonate de la Oradea
care sunt lipite de blocuri, situate langa magazine si langa trotuare.Unde sunt nemultumiri, vom lua
legatura cu Asociatiile de proprietari!
Referitor la cainii vagabotui, au fost evaluate 64 lanivelul orasului Stei.Sunt luati de o
firma specializata careluqeaza prin Adapostul de la Beius, care ii plaseazape la stane, spre
adoptie,etc. si nu ii eutanasiaza.Continuam colaborarea cu aceasta companie.Speram sa incheiem
aceasta activitate .Marea problema e caapar noi caini! Rog sa fie identificate masinile si persoanele
care ii aduc la noi!
Nemaifiind alte probleme, sedinta de lucru ordinara a Consiliului local al orasului Stei se
incheie la orele 13,53.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul process verbal care are un numar de 3 pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL 53 din 26.06.2014- Aprobarea ordinii de zi
-HCL 54 din 26.06.2014- Aprobarea procesului verbal de la sedinta de Consiliu local din
data de 29.05.2014
-HCL 55 din 26.06.2014- privind aprobarea reacfualizaii planului de analizasi acoperire a
riscurilor pentru orasul Stei.
- HCL 56 din 26.06.2014- privind aprobarea transformarii postului de consilier juridic al
Consiliului local, grad profesional II, in consilier juridic al Consiliului local, grad profesional I, din
cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului local al orasului Stei.
-HCL 57 din 26.06.2014- privind aprobarea transformarii functiei publice de inspector,
clasa I, grad profesional principal, in inspector clasa I, grad profesional superior.
-HCL 58 din 26.06.2014- privind aprobarea transformarii postului public de referent clasa
III, grad profesional superior, in inspector clasa I, grad profesional asistent ( Benea Emilia).
-HCL 59 din 26.06.2014- privind aprobarea transformarii postului public de referent clasa
III, grad profesional superior, in inspector clasa I, grad profesional asistent ( Sabau Gheorghe).
-HCL 60 din 26.06.2014- privind aprobarea intocmirii unui SF(STUDIU DE
FEZABILITATE) si a unui PT(PROIECT TEHNIC) pentru modernizarea si extinderea Strandului
Orasenesc Stei.
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