JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat azi,28 august 20l4,la sala de sedinta a Consiliului local al orasului
Stei, cu ocazia sedintei de lucru ordinare a acestuia. Sunt prezenti la lucrarile sedintei
un numar de 14 consilieri, din totalul de l5 si Oras Ionut, cs jrs.Consiliul local,
absentand dra Groza Ioana.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dnii ing.Balaj Gheorghe
Iulian, primar si csjrs.Tirla Liviu, care o inlocuieste prin Dispozitianr.lg2l20I4,pe
dna.csjrs.Dale VoichitaMariana, secretarul orasului Stei, aflata in concediu de
odihna ladatatinerii sedintei. Pentru sustinere rapoarte de specialitate participa din
partea Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului dnele Scridon Valeria, inspector
mediu

si

Cioica Nadia, inspector

cadas

topo.

Ca invitati participa din partea SC Solceta SA , dnele ing. Odesteanu Monica,
director si ec.Vesa Angela, contabil sef, dl.ing.Turi Tiberiu, presedinte AGA,
directori de la institutiile de invatamant de pe raza orasului Stei si reprezentanti ai
GPAC Stei.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin,
informatician iar pentru redactare proces verbal dl.csjrs.Tirla Liviu.
Sedinta a inceput la orele 13,00, fiind convocata in baza Dispozitiei Primarului
nr.I93l20l4 si filmata de postul local de televiziune National TV Beius.
Punctul 1: Alegerea presedintelui de sedinta.Dl.Tirla Liviu, constatand
prezenta consilierilor in vederea adoptarii de hotarari valabile, propune ca presedinte
de sedinta pe luna in curs, conform ROF Consiliu local Stei, pe dl.consilier local
Paulas Emil-Nicolae.Propunerea facuta este aprobata cu unanimitate de voturi.

Punctul2: Aprobarea ordinii de zi. Dl.Paulas Emil-Nicolae, in calitate de
presedinte de sedinta, supune spre aprobare ordinea de zi. Acest punct a fost aprobat
cu unanimitate de voturi.
Punctul 3 : Aprobarea procesului verbal de la sedinta de Consiliu local din
3I.07.2lI4.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 4: Analiza modului de pregatire al unitatilor de invatamant de pe raza

orasului Stei in perspectiva inceperii anului scolar 2014-20I5.Pe marginea
materialuluiprezentat se inscriu la cuvant urmatorii :
Muset Georgeta, director la Scola gimnaziala clasele I-VIII ,,Miron Pompiliu"
Stei, care in cuvantul dansei mentioneaza ca materialul prezentat constituie o perioada
de bilant. Multumeste pentru colaborare si sprijin conducerii Primariei si Consiliului
local Stei in vederea asigurarii conditiilor pentru buna desfasurare a noului an
scolar.Ureaza ,,La multi ani" si pentru evenimentele dedicate Zilelor orasului Stei care
se vor desfasura la finele acestei saptamani.
Dumitras Horia felicita directorii de scoli prezenti si spune ca nu i se pare
corect ca la sedinta pe comisii a fost prezenta doar doamna director Muset
Georgeta.Printre proiectele care se afla in derulare ar fi: continuarea celui pentru
amenajarea unui teren de sport, amenajarea laboratorului de chimie si s-ar necesita
constituirea unei asociatii a scolilor si a Casei de cultura pentru a li se repartiza
bani.Intreaba pe dl.director Andru Cristian care e situatia cu terenul de minifotbal si
colaborarea cu SC Gavella, unde au fost depozitate materiale de catre acesta societate,
la care dl.director spune ca nu exista o asemenea colaborare si intreaba daca dispun de
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de

rczolvat,

relungit din Stei, spune ca

asigurarea incalzirii'
caqanala 15 sePtembrie'
cu aceasta lucrare' Ar avea
data inceperii noului an de invatamant, vor termina si
pe cea de la Scoala
nevoie de o sala de sport pentru copii, in prezent folosind

si

reus
nu au
a

'

gimnaziala ,,Miron PomnPiliu"
.
Stei, multumeste
Burta Voicu, direcior la Colegiul Tehnic ,,Unirea" din
la
aprecierile?acute si spune ca puteau incepe noul an scolar
consilierilor locali
an de
l august, data cand au fost finalizate lucrarile pentru inceperea noului
invatamant.Ar fi de finalizat lucrarile la
itras
inclinatia necesara si atunci cand ploua,
Horia il felicita pentru Cabinetul de info
are acesta
generala si Gradinita pentru
spune ca este de acord ca sa le
sa vada in
Paulas Emil Nicolae
crestere a
unitatile scolare si obiective vizavi de
conducerea scolilor
anul anterior.Din materialul si din discutiile avute rezultaca
a salilor de sport si
trebuie sa se impli"e mai mult pentru intretinerea corespunzatoare
asigurarea incalzirii pe perioada sezonului
utilitatile avute de scoli in beneficiul elevil
financiar elevii premianti la olimpiade'
informare, care sa fie functional la nive
scolile din oras. Multumeste in incheiere d
intocmite si isi exprima convingerea ca se
a noului an de invatamant in
doleantele acestoira pentru desiasurarea in bune conditii
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Punctul 5 : Proiect de hotarare privind imputernic irea r eptezentantilor
sustina aprobarea
consiliului local al orasului stei in AGA SC Solceta SA Stei sa
Generala ordinara
ordinii de zi amaterialelor de pe ordinea de zi aAGOA(Adunarea
Emil Nicolae spune ca s-au trimis
a Actionarilor) SC Solceta sAStei. Dl.Paulas
de comisii si propune
materialele solicitate de consilieri Solcetei in sedinta
doar ordine a de zi, urmand ca
schimbarea titulaturii PH in sensul de a se aproba
Solceta'Se ptezinla situatia
materialele respective sa fie aprobate in sedinta AGOA
din comisii, dupa care se trece la discutii'
n-au avut toate
Tigan Ioana, spune ca tocmai din acest considerent, deoarece
PH si mentioneaza ca este de
materialele u fu"nii.opunerea schimbarii titulaturii
acord cu PH.
de zi a sedintei
Moldovan Teodor spune vizavide punctul 4 delaordinea
a conventiei unei persoane
respective, ca din motivul legalitatii modului de acceptare
la care i se raspune de
frzice cu solceta n-a fost deLord in sedinta de comisie,
presedintele de sedinta ca acest lucru
Dumitras Horia Propune ca sa
proprietari din Stei sa vina la sedinta'
iu modificarea titulaturii propuse de ace
Horia.
punct a fost votat cu 13 voturi pentru si o abtinere, Miara
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e
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ui de

Punctul6: Proiect de hotarare
persoane care servesc masa la Cantin
Stei, de la 20 persoane la 30 de perso
situatia din comisii, dupa cate se trec
Dumitras ftoriu rprrn" ca arede ridi

c

"Unirea"

Se prezinta
sa

fie adusa

sunt oameni in varsta care nu
doua referitoare la copiii de varsta scolara
osibilitatea financiara pentru asigurarea
au

e la fiecare scoala care sa beneficieze de

invatamant. Dl.Paulas Emil Nicolae
in acest sens si il roaga
propgne dlui Dumitras Horia sa vina cu un proiect de hotarare
supune la vot PH atat pre articole'
sa nu mai monopolizeze discutiile din sedinta'Se
ti p" *ru-bln.Acest punct a fost votat pentru 9u lnani
"ut
PunctulT:Proiectdehotarareprivindacordulinveoorasenesc
Cimitirului
urmatoare rectifrcare de buget p. *.tf2014, administratorului
lucrarilor efectuate
contravaloarea
Stei a sumei de 10.000 lei/an, suma ce reprezinta
pentru intretinerea celor 290 de
de catre administratorul Cimitirului orasenesc Stei
prezinta situatia din comisii'
morminte fara apattinatori si a spatiilor din morminte' Se
dupa care se trece la discutii.

numele.societatii care
Harn Mihai p;"p"r" ca la formularrea PH sa se adauge
paulas Emil Nicolae propune cavizavi de sintagama
administreaza cimitirui iar
la contractul incheiat cu
alocarii a 10.000 lei/an sa se faca pe viitor amendamentul
ermanent, daca nu sa se dispuna pe anul
articole cat si pe ansamblu'Acest punct

lrivind aprobarea schimbarii amplasamentului
judetul
Bih:1", inzonaunirii-Strand, pe
proiectului ,,Amenajare parc ora_sstei,
m.50567 in favoarea orasului
terenul cu suprafataiotaia de 6580 mp, inscris in CF
la discutii'
Stei. Se prezintasituatia din comisii, dupa care se trece
colaborarii Steiului cu
Moldovan Teodor intreaba cum ramane cu perspectiva
Hajdudoro
alul care e in incinta
Pentru a se transfera

Dl.
strandului

a este

o gafa
pentru
si
nstituind pericol de accidentari

pi
re
at

odor sP
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asfaltata'Sp
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sunt 2 zone, una verde si una
:
inapoi vom avea cazier si vom
banii
dam
ca
faptul
pe
langa
rl,
p.oi""t
pierd.Daca
avea in
termen p"rrt* aiumiie lucrari viitoare, pe care le vom

ftpenalizatica
obiectiv!
unde e o zonabetonata si
Moldovan Teodor: Avem zona din fata strandului
unde e parcare! Dacaamenajam
accidente! Dl.Primar intervine si
preteazala proiectul respectiv' Spune ca
acolo terenul e revendicat si s-ar tegivers
a
Teodor spune ca ramane circumspect

viz

,)

rapun cele2 Proiecte' In
Acest Punct a fost votat cu 12
si Bama Violeta.
robarea Platii sumei de 120'697,79
ilor neeligibile(valoarea aleilor), din
prezinta situatia din
, judetul Bihor". Se
acest punct

locati
spec

folosit dale pline si nu s-a respectat
Junc Valentin: In raportul de

si

cel anterior sunt legate si
s-au
PH'
dela

AFMse"urrr,,'utrebuierecuperatasicas-aufacutcheltuieli
primar

si pe
ineva , de exemplu dl.Lucaciu-Ioan , cafe afost
lucrarile r.rp..iiu,, sa ne explice de ce s-a ajuuns la aceasta
situatie, deoarece suntem intr-o confuzie totala!
in sedinta de
Lucaciu Ioan: Comisia 1, de buget-finante a venit cu propuneri
2, din care face parte
comisie! De ce n-a propus dl.Junc u."ti l.ttto in sedinta comisiei
de la specialistii Primariei in
deoarece ar fi venit c., prop*..i si s-ar fi documentat
consecinta?
de cand e
Barna Violeta: Suma e compusa din dobanzi si debit.Dobanda
Barna
continuare,
plata. In
calculata? Dl.primar intervine si spune ca dela prima
pentru achitarea
Violeta intervine si intreaba daca sunt sume la buget prevazute
in bugetul pe anul in
prinsa
afost
acestui debit, la care dl.primar spune ca da,intrucat
prin car-e se intra la
.u marja de siguranta si ca
anala efectuarea
locatari,etc. si ca ui..ru AFM e
rbale' dar prin instanta
platii, dlsi au si ei o culpa deoarece au
's-ar
pierde proiectul! Se
tegiversa foarte -rilt ti nu se stie cum s-ar termina si am
propuneri, daca suntlDar va
poate amana propunerea cu o saptamana si veni cu alte
o HCL vizavi de noul
trebui sa hotaram cat mai repede, deoarece AFM solicita
proiect!
ca acest proiect e sistat
Junc valentin: Ar trebui clarificat un lucru , anume

neeligib
wemea

.*,

iucrarile
imperati
sern

pentru ca s-au creat elemente nee
Dl primar sPune cada, daca vom
Harn Mihai: Subiectul se
pentru propuneri! S-a incercat gasirea
ieatiza-ain 2 motive. Primul, in
suprafata betontata sau asfaltata
propuru de dl.primar, din
lucrari in Stei!

senul
inzona
considerentele

avem
e cea
ad

DumitrasHoria:AmdepusunjuramantfatadecetateniiorasuluiStei!Sa
bagam mana in buzunarul cetatenilor orasului

s

coiect! Sa se mearga in instanta si sa vedem ce
si-au pus semnatura pe acte! Sunt
'ns cum
ru!
*"*.u cand era dansul
gresitalGreseli se pot face!
Paulas Emil Nicolae: Discutia
de acest lucru!
juridic
Sa vedem .. .p*. Olconsilier
'vizavi
a' riscam sanctiuni mult mai grave ! Suma
Oras Ionut:
efectuat si raman' Suma e prinsa in
se va plati dela
nstanta, procesul poate dura ani de zile si
bugetul pe
riscam sa Pierdem Proiectul!

s
viceprimar
al
al
Dac
bugetul
20|4.Lega|,

+

interesat de modul cum voi vota
Miara Horia. vad ca dl.Dumitras e foarte
votul pentru a fi de acord
si la PH anterior! Mi-am exprimat
eL
eulDoream sa ma abtin
"L'L
cum s-a mai

AFM' asa
se
am facut Parte din
P L,
annnar!
facut un lucru raulSi
comisie
de dl.Dumitras Horia!
;;ii ;, voi da explicatii la celenusolicitate
la AFM
avem nicio sansa pentru ca situatia celor de

ca sa

Ham Mihai: In instanta
se cer chiltuieti suplimentare cu expertiza'
e cu modifi.ur.u proi"ctului! Intr-un litigiu
resPectam juramantul de a efectua
, avem Posibilitatea de a continua
!

e articole cat si pe ansamblu' Acest punct

espectiv Dumitras Horia, Tigan Ioana,
si Miara Horia'
Bama Violeta, Junc Valentin, Moldovan Teodor

Puncturl0:Informareprivindp'ogTill1*3'#:1,'#'J:::f

';ilii}:

a de prezenta Televiziunii Beius
Steiului sa ParticiPe la aceasta

la

erii locali au luat la cunostinta de
informare a Pt ezentata.
Punctul 11: Diverse. Se inscriu la c
Moldovan Teodor spune ca ridica
sedintele anterioare, cu devierea circulatie

le din oras pentru preluarea persoanelor
autobuzele nu au Peste 7,50 tone!
e reabiltata str.Miron Pompiliu, altfel mai
e caa intervenit
ldo
si face serviciul
ca
trebuie sa intre la firmele care le
andant al Politiei in acest sens!
Moldovan Teodor: Nu cer decat incadrarea in legislatie!
deoarece pe str'Andrei
Dumitras Horia multumeste con ucerii Primariei
si solicita pe aceasta cale sprijin pentru
Muresanu s-au efectuat lucrarile la un trotuar
remedierea defectiunilor din zonabl'23 d
discutat cu soferii care parcheaza tinttile
ar fi de acord ca sa plateasca o taxa, daca
Harn Mihai spune ca duPa zilele
prezentao situatie in care vor mentiona
tuna desfasurare a acestui eveniment'M
plata propriilor greseli.Putea vota
astfel culPa! Trebuia sa anunte ca
Teodor si Miara Horia critica, dar
intervenit si a intrerupt atunci cand s-a
I
dar nu a obiectat atunci cand s-au facut
dansul , pentru 2-3 case! Se cauta nod in

.*""'"usasefacainoraslArtrebuisa-sischimbeatitudinea!

3

Moldovan Teodor spune ca nu e dl.Harn cel indrituit sa faca morala,
deoarece
o sa ia si situatia dansului cu inchirierea Bufetului,,Crisul" si cu
Cantonul si ca e o
chestiune de bun simt!

Nemaifiind alte probleme, sedinta de lucru ordinara a Consiliului local
al
orasului Stei se incheie la orele 15,06. Drept pentru care s-a intocmit
p."r.rrt,rt proces
verbal, care are un numar de 6 pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE :
-HCL 74 din28.09.20r4- Alegerea presedintelui de sedinta
-HCL 75 din 28.08.2014-Aprobarea ordinii de zi
-HCL 76 din28..08.2014-Aprobarea procesului verbal de la sedinta de
Consiliu local din data de 31.07.2014
-HCL 7 7 din 28.08.20 I 4 privind imputernic irea rcprezentantilor Consiliului
local al orasului Stei in AGA SC Solceta SA Stei sa sustina aprobarea
ordinii de zi a
AGoA(Adunarea Generala ordinara a Actionarilor) sc solcita SA Stei
-HCL 78 din 2_8.08.2014 privind aprobarea majorarii numarului de persoane
care servesc masa la Cantina sociala din cadrul Colegiului Tehnic
,,Unirea; Stei, de la
20 persoane la 30 de persoane, incepand cu data ae ot.og.zotq
-HCL 79 din28.08.2014 privind acordul in vederea alocarii la o urmatoare
rectificare de buget pe anul 2014, administratorului Cimitirului orasenesc
Stei a sumei
de 10.000 lei/an, suma ce reprezintacontravaloarea lucrarilor efecfuate
de catre
administratonrl Cimitirului orasenesc Stei pentru intretinerea celor 290
de morminte
fara apartinatori si a spatiilor din morminte
-HCL 80 din 28.08.2014 privind aprobarea schimbarii amplasamentului
proiectului ,,Amenajare
oras Stei, judetul Bihor", in zonauniiii-strand, pe
_par_c
terenul cu suprafata totala de 6580 mp, inscris in CF w.50567 in favoarea
orasului
Stei
-HCL 81 din 28.08.2014 privind aprobarea platii sume de 120.697,79 lei,
suma ce reptezinta contravaloarrea cheltuielilor neeligibile(valoarea aleilorj,
din
proiectul cu titlul ,,Amenajare parc oras Stei, judetul Bihot'i.
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