JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI

CONSILruL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 31 iutie 2014,1a sala de sedinte a Consiliului local al orasului
un numar de 13
Stei, cu ocaziasedintei de lucru ordinare a acestuia, la cate participa
dna Barna
consilieri din totalul de l5 si dl.csjrs.Consiliu local, Oras Ionut, absentand
Violeta si dl.Harn Mihai.
Din partea conducerii Primariei orasului stei participa dl. ing.Balaj Gheorghe
secretar. Pentru sustinere rapoarte de
Iulian, primar si dna jrs.Dale
anism si dna Blaga Rodica' consilier
activiiate participa di.Plastin
resurse umane.

inregistrare sedinta participa dl.sere Alin,
informatician iar pentru redactare proces verbal dl.csjrs.Tirla Liviu'
Primarului
Sedinta a inceput la orele f3,00, fiind convovata in baza Dispozitiei
nr.l77l20l4 si fihnata de postul local National TV Beius'
Punctul 1: Alegerea presedintelui de sedinta . Dna Dale voichita Mariana
propune ca
constatand prezentaconsilierilor in vederea adoptarii de hotarari valabile ,
consiliu
presedinte de sedinta pentru luna in curs in ordine alfabetica, conform RoF
cu
aprobat
fost
local Moldovan Teodor. Acest punct a
iocal Stei, pe dl.
"orrrili.l.
unanimitate de voturi.
de
Punctul 2 : Aprobarea ordinii de zi.. Dl.Moldovan Teodor in calitate
aprobat
presedinte de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi. Acest punct a fost
cu unanimitate de voturi.
punctul 3 : Aprobarea proceselor verbal de la sedintele de Consiliu local din
toate
zilele de 16.06.2014 si 26.062014. Dl.Dumitras Horia spune ca doreste _ca
Voichita
ale
procesel" verbale de la sedinta sa fie insotite autovideoteca,
Alin si
Sere
Mariana ii spune ca toate procesele verbale se inregistrearz
pentru
si o
arhiveaza, conform unei rtct.Acest punct a fost aprobat
abtinere, Miara Horia.
publice
e privind aprobarea tra
Pun
fesional
rofesional superior, in
vacante de
ar Balaj
misii, clupa care se da
debutant. S
ca a avut in vedere la adoptarea
Gheorghe Iulian. In cuvantul dansului,
, asa cum a mai afirmat si-n alte
proieciului de hotarare acordarea de c
sens se pot crea locuri de munca
sedinte de consiliu local, deoarece numa
pentru ei in Stei.
s-au
Dl.Miara Horia spune ca o Sa fie de acord cu PH ca si-n ate dati, cand
in prima faza trebuia sa se scoata la concurs
edam la transfonnarea lui, daca nu se ocupa
unanimitate de voturi.
ind aprobarea planului de ocupare a

pentru asigurare sonorizare

si

Stei' judetul Bihor'
comisii dupa care se trece

asul

functii
pentru
la vot.

cordarii titlului de cetatean
punctul 6 : proiect de hotarare priv
prezinta situatia din
de onoare al orasului Stei, pentru dl. ec.Boc Ioan Alexandru. Se
justifica
nominalizatea celor 6 persoane'
comisii. I se da cuvantul dlui primar care
p.op"t. pentru a li se acorda titiul de cetatean de onoare, in sensul ca in anii anteriori,
a
2012 si 2013 nu s-a acordat titlul respectiv, nefiind propuneri.In an-ul 2014
conform
propuneri,
consultsat mai multi consilieri locali, care au venit cu
atean de onoare al orasului Stei. Toti sunt
daca intre acestia sunt si tineri, care ne
te.Pentru toti dintre acestia avem CV si
e onoare ai Steiului.
e o onoare a deveni cetateni de onoare ai
titlul de
orasului Stei! Am colaborat cu cativa dintre ei. In cv lor se va trece si
dna
catre
de
lor
CV
cetatean de onoare al orasului Stei. La comisia 3 ni s-au prezenlat

leani.
de
100
implineste
Lupau
,t.b.p.ntam intr-un fel, Printr

na

Blaga Rodica, CV-ri Pe care

o

ar

trebui sa fie recompensati cumva, sa se gas
pauulas nml : Doresc ,u r" pr.rittte CV - rile la fiecare, la ptezentarca PH'AI
fie cunoscuti
trebui ca acei cetateni sa indeplineuicu catevaconditii de notorietate, sa
am cerut de
cum
de noi si sa-si aduca contributia la dezvoltarea orasului Stei, asa
altfel si in sedinta comisiei I '
in care
Moldovan Teodor : Singurul lucru care m-a deranjat a fost modalitatea
toti consilierii locali, se
au venit aceste propunreri! Tre-buia organizata o intalnire cu
in Stei, dr'Brie
puteau face si ult. prop*eri! Avem un medic care presteaza sewicti
cu ce a
baniel, care vine ae ta fimisoara. Cunosc o parte din acestia! Sunt de acord

!Armaielanganotorietate!Dl.primarspunecaSe
i

pentru

varsta nu e un impediment si da exemplul

e tenism

Lucaciu loan: Sunt de acord cu
partea dnei Blaga Rodica, catre trebuia s
macar de o jumatate de pagina! Sper ca
onoare sa fie facuta aceasta prezentare! D
din luna august, prezentatea se va face i
pozelafiecire, videoclipuri, colaje din viata si activitatea 1or, etc.
un Iucru
Miara Horia : Aprobare a azi a unui numar de 6 cetateni de onoare e
este ca cei
benefic! Consider ca principalul criteriu de care trebuie sa se tina cont
atentie rapoartele
nominalizati sa fi contiibuiti a dezvoltarea orasului Stei. Am citit cu
s-au nascut, au studiat
de specialitate si singurul criteriu comun al celor 6 e faptul ca
nu e o problema! Nu dau
sau au lucrat in Stei! N-am fost consultat pentru cei 6, dar
Spitalul,dle
nume, dar au fost medici care au lucrat in Stei si cand s-a desfiintat
Bolovan, Tarta, stanciu, care au lucrat atunci sub cupola unei societatilAngajatii
ptezentarca
Primariei Stei sa fie mai responsabili la intocmirea rapoartelor si
materialelor la comisii!
se
Moldovan Teodor spune ca trebuie sa avem griia la criterii ca ^sa nu
faPt foarte
un
asta ProPunere
steri sau de la
l, ii Putem lua
Referitor la
de la Stei,

Pe

2

ry

criteriile din Regulament nu se spune ca acestea sunt cumulative sau individuale! Ar
puncte
trebui insistat asupra acestui lucru si date puncte, astfel ca de exemplu din 100
de
cetatean
cate se pot uroriu , sa obtina minim 70 pentru a i se acorda titlul de
onoare ul St.i.tlni! Propun ca pentru la anul sa ne intalnim cu o luna inainte si sa
discutam aceste propuneri! In continuare se prezinta CV dlui Boc Alexandru iar
dl.primar spune ca dansul ne-a ajutat in anul 2013 la orgarizatea turneului semifinal
de juniori la fotbal si acest lucru s-a facut in detrimentul unor orase cum ar fi Clujul
,uu Ti-iroara, precum si la cazarea acestor tineri la Mogosoaia, la turneul final de la
Bucuresti!
Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi'
punctul 7: Proiect dL hotarare privind aprobarea acordarii titlului de cetatean
de onoare al orasului Stei, pentru dl.prof.dr.ing.Anton Liviu.Se ptezinta situatia din
comisii, CV acestuia, dupa care se trece la discutii.
ca a invatat dupa manualele scoase de dl.Anton Liviu
e o somitate in domeniu. Dl.Junc Valentin spune ca a fost
pentru
i si e presedinte la Poli Timisoaraiar Dumitras Horia spune
coleg si e
Multi
cal-acunoscut anul trecut ,la a i}-aaniversare de la terminarea liceului, la Stei.
cu
muncitori de la Uzina ii multumesc pentru cartile scriselAcest punct a fost aprobat
unanimitate de voturi.
punctul 8: Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii titlului de cetatean
Pirtea. Se prezinta
de onoare al orasului Stei pentru dl.prof-univ.dr.ec.Marilen Gabriel
situatia din comisii,CV acestuia, dupa care se trece la discutii.
Dumitras Horia spgne ca il cunoaste si un mare multumesc pentru cei care au

paulas
masini
veri

de
fost studenti la Timisoara-, din Stei! Acest punct a fost aprobat cu unanimitate
voturi.
punctul 9: Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii titlului de cetatean
prezinta
de onoare al orasului Stei, pentru dl. protopop Popa Robert Romulus' Se
situatia din comisii, cv acestuia dupd care se trece la discutii.
Dumitras Horia: Copiii nostri au fost invitati in Italia, datorita lui Popa
Robert.E o recunostinta a noastra pentru cetateni de alta religie, religia catolica.
Lucaciu Ioan ii transmite acestuia un mesaj de recunoastere din partea unui

ru'

d
Acest

grup

de cetatean

situatia din
de onoare al orasului Stei, pentru dl.
comisii si CV acestuia, dupa care se trece la discutii'
ce efort
Lucaciu Ioan: Sa fim bucurosi ca avem un reprezentant din sat! Stim
multumesc
eMi
de
mandri
fim
au facut parintii pentru al! Au un fecior minunat! Sa
pentru tot ce face!
Dumitras Horia: Am fost coleg cu el 2 ani de zile.A fost un student
punct a fost aprobat
eminent!Sper sa primim aparatura din partea lui pentru SteilAcest
cu unanimitate de voturi.
punctul I l: proiect de hotarare privind aprobarea acordarii titlului de cetatean
situatia din
de onoare al orasului Stei pentru dl.director Eduard Clug. Se prezinta
comisii, CV acestuia, dupa care se trece la discutii'
Casei
Dumitras Horia: Ii cunosc foarte bine.Cu 2 aniinufina am facut botezul
are un coregraf ca el'
de cultura din Stei cu el, cu un spectacollE o mandrie ca Steiul
a fost pe marile scene ale lumi!
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Lucaciu Ioan: Conform proverbului ,,aschia nu zboara departe de trunchi" am
toata stima fata de el, care a urmat cariera tatalui.Felicitari parintilor pentru el, cu
regretul catatal sau a muritlAcest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul tr2: Froiect de hotarare privind aprobarea schimbarii sistemului de
iluminat de pe raza orasului Stei, de la corpuri de iluminat clasice incandescente, la
corpuri de iluminat cu leduri. Se prezinta situatia din comisii dupa care se trece la
discutii.
Dl.Cioara Marius spune ca s-a venit cu o completare la prefezabilitate, care a
fost solicitata de dl.Moldovan Teodor.
Lucaciu Ioan spune ca sunt 2HCL, una de extindere si una de modernizare a
iluminatului in Stei, fiind nominalizati pentru ele si este si HCJ in acest sens.A
solicitat in comisie sa se faca adresa la Consiliul Judetean pentru noutati tehnice.Din
cate stie, spune ca nu sunt noutati!
MoldovaTeodor: Ii multumesc dlui Lucaciu Ioan dar e vorba de extindere a
iluminatului in zona cimitirului, a lacului, etc'!
Lucaciu Ioan spune ca sunt 2 IHCL iar dl.Plastin Ioan stie de ele.Dl.Miara
Horia spune ca HCL-rile sunt din 2009.
Plastin Ioan : Sunt 2 HCL-ri pentru lampi fluorescente iar din 2015 se face
inlocuirea lor cu leduri.HCl e in sistemul vechi, care nu ne mai incalzeste cu nimic!
Dl.primar intervine si spune ca trebuie lamurite anumite lucruri.Ln 2009 nu se
putea discuta de iluminatul cu leduri.Daca existau HCL-ri de atunci, de ce nu s-au
pus in practica? Considera dl.Lucaciu ca se va finanta aceasta lucrare de catre judet si
ia e prinsa in planul de investitii al acestuiape 2015? Consider ca nu! Voi discuta cu
dl.presedinte al CJ Bihor acest lucru!
Miara Horia spune ca initiativa este buna. SF nu spune concret despre ce e
vorbalAceasta investitie o vom atnortiza in 3-4 ani, conform studiului facut de
dl.Borza Ioan. Executivul trebuie sa aiba in atentie daca nu se pot accesa fonduri
europene pentru aceasta lucrare sau sa se faca pe finantare nationala, deoarece de la
bugetul local e foarte greu!
pentru PH si pentru implementarea
Moldovan Teodor spune ca
viceprimar Cioara Marius i-a spus ca
Dl.
financiara.
sistemului.supune atentiei sursa
se poate face pe un sistem in rate.Sa se treaca in caietul de sarcini acest lucru.
Dl.primar spune ca a studiat profund aceasta problema.Trebuie respectata
Directiva 12512009 a Parlamentului European pentru trecerea la iluminatul pebaza de
leduri.Am fost contactati si am montat un bec in fata la Solceta, pe aI 2-lea
stalp.Lumina e mai puternica! Valoarea de 80 mii euro am putea-o plati in leasing pe
cativa ani.Cheltuielile scad cu 80% la iluminatul public.Am putea impune in caietul
de sarcini esalonarea platii pe 3-4 ani. Se va face o rectificare bugetara in acest sens!
Dupa 3 ani vom plati20Yo din cat platim acum pentru iluminatul public.Durabilitatea
lampilor cu led este de 20 de ani.Va trebui sa ne miscam foarte repede, pentru ca nu
este nici un proiect pentru fonduri europene.Sa dam drumul la achizitii, sa platim din
reduceri costul investitiei!
Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi cu conditia ca sa se tteaca
recuperarea investitei in caietul de sarcini, conform propunerii facute de dl.Moldovan
Teodor.
Punctul 13: Proiect de hotarare privind aprobarea punerii ina valoare a unei
cantitati de l90m.c. masa lemnoasa( 60 mc din padurea comunala Stei, situata langa
cantonul Silvic Petrileni, 30 mc din padurea comunala Stei, situatalanga depozitul de
exploziv Sarbesti si 100 mc din padurea comunala Stei, situata la Briheni- Valea
Vacii), masa lemnoasa- taieri de igiena din padurea comunala Stei, padure aflata in

e

+

administrarea Consiliului local al orasului Stei.Se prezinta situatia din comisii dupa
care se trece la vot.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 14: Informare privind evaluarea performantelor individuale ale
Secretarului orasului Stei.Se inscriu la cuvant urmatorii:
I-ucaciu Ioan spune ca trebuie sa se faca evaluarrea secretarului orasului Stei
conform adresei primite de la Prefectura. CL poate face propuneri dupa anumite
criterii iar inbazacalificativului poate beneficia de niste facilitati.
Moldovan Teodor spune ca termenul era de 2 iulie a.c.si intreaba daca este
dispensa de termen la care dl. Primar spune ca da. Dansul spune ca evaluarea
secietarului orasului Stei se face de catre Primarul orasului Stei in baza unor criterii si
este o activitate complexa.

Dumitras Horia spune ca a avut cateva obiectiuni pe care dna secretara le-a
dus la indeplinire, cum ar fi trimiterea actelor cu 24 de ore inainte de sedinta de
comisii pentru a se putea studia mai in detaliu, apoi pregatirea materialelor pentru
sedintele de consiliu local, care e foarte buna.
Paulas Emil apre ciaza ca fiind foarte buna activitatea dnei secretare.Ca
recomandare- mai -nltu atentie din partea celor care intocmesc rapoartele de
specialitate pentru sedinta, care sa fie pregatite ca lumea!
Moldovan Teodor apreciaza ca foarte buna activitatea dnei secretar Dale
Voichita Mariana si ii cere mai multa exigenta fata de cei care intocmesc rapoartele de
specialitate si mai multa fermitate in ceea ce trebuie explicat CL vizavi de legalitatea
actelor care se discuta in sedinte.Prestigiul e in functie de exigenta si pregatire!
Lucaciu Ioan spune ca atunci cand era primar i-a dat dnei secretare
calificativul de bine p"nt* a se implica mai mult in activitate. Secretarul e stabil,
primarul si viceprimarul vin si pleaca! Cere o implicare mai responsabila din partea
dansei si prezenta la sedintele CL de la inceput si pana la sfarsit!
lale Voichita Mariana multumeste pentru aprecieri si recomandari si spune
ca va face tot posibilul ca pe viitor PH si actele insotitoare acestora sa fie foarte
documentate.Multumeste pentru aprecierile facute si pentru calificativul de foarte bine
cu care CL sunt de acord in unanimitate.
Punctul 15: Diverse. Se inscriu la cuvant urmatorii :
Miara Horia roaga sa se insiste pe curatenia in oras si sa se continue cu
verificarea chiriasilor de ta ANl.Aceasta, deoarece sunt persoane care nu mai
locuiesc acolo si s-ar putea repartiza la altii , care indeplinesc criteriile, locuintele
respective! Sa se insistr p" .*J.nia in Piata si inzonain zilele de marti si vineri cand
se
este piata si in zona limitrofa acesteia, sa se iniste si pe imprejmuirea pietei! Sa
ameiajeze strandul! Bazinul mare e nefunctional si ce s-a facut e un chich!
Junc Valentin: E bine ca se continua cu asfaltarile.Trebuie sa se aiba in vedere
sprijinirea mediului de afaceri si a dezvoltarii zonei.Sa fie in atentie cei 6 cetateni de
onoare pentru a participa la sedinta festiva a CL'
bumitras Horii multumeste executivului pentru lucrarile de la Capela din
Stei.

Cuc Adrian felicita executivul pentru cele 6 propuneri cu cetatenii de onoare
si pentru lucrarile care Se fac la trotuare pe str.George Enescu si pentru PH cu
montarea ledurilor la iluminatul public.
paulas Emil spun.
ur" de facut observatii fata de ordinea de zi a sedintelor
"u
CL. Sa ne propunem ca cel putin 50% din PH sa aiba ca scop imbunatatirea vietii
cetatenilor din Stei. Pentru sedinta CL de luna viitoare propune reanalizarca
Regulamentului de gospodarire a orasului, care este foarte stufos si nu e aplicabil!

E

Moldovan Teodor spune ca are un

fix si anume circulatia pe str'Miron

indicatorului
Pompiliu, cu interzicerea ace;teia pentru masinile cu tonaj mare conform
sens.
de reitrictie, deoarece se fac lucrari la pod si dl.primar sa faca adresa in acest
Dl.primar spune, in concluzie , ca au circuiat pe str.Miron Pompiliu doar cele
de la firmele care au contract cu agenti economici, Spalatoria si Bilibarul. Cei de la
TGI vin prin spate.Se va face o sesizare pentru monitorizarea zonei, la Politie'E
de
deschis pintru imbunatatirea vietii locuitorilor Steiului. In orasul Stei ar fi nevoie
se
ce
circa 30-0-500 locuri de munca noi pentru a se rezolva problema acestora. Dupa
va rezolva cu reparatia drumului ta DN-ZO e convins ca vor veni si investitorii in
zona. Referitor la curatenie, spune ca orasul e curat si din 2 in 2 zile monitorizeaza
sparte,
curatenia.E curat orasul! Cand era dl.Miara Horia viceprimar erau tomberoane
ele!
Si
cu
rasturnate, mizerie! Acum, odata cu executarea incintelor, S-a tezolvat
cetatenii orasului au meritul lor in acest sens! Maturatul cu masina din doatea
parcarile
Primariei se incepe dimineata de la orele 5,30. Se va gasi o soluitie si cu
lei si
masinilor pe sensul unic.Referitor la imprejmuirea pietei , spune ca avem 30 mii
suprafetei
ca la o viitoare rectificare de buget vom supune spre aprobare betonarea
nebetonate din piata iar in 2015 ne vom ocupa de imprejmuirea ei.
mare e
Referitor la strandul orasenesc spune ca cel mic e reabilitat in intregime .Cel
gurile
de
peste
uapatsi de aceea l-am inchis. Amenajarile facute cu piatra si flori sunt
iar
canal.L-am amenajat ca sa nu cada copiii in el! Apa se schimba zilnic la strand
I
prevazut
Am
intrarea e gratuitai Saptamana asta am avut licitatia pentru Capela.
milon de lei pentru aceasta lucrare.M-as bucura sa o putem acoperi pentru a se putea
lucra la iama in interior.E una din cele mai mari prioritati!
Referitor la foraj, au fost scoase la licitatie lucrarile de intretinere si explorare
iar
de catre ANMR. S-au efectuat lucrari in fata Casei de cultura , plantari de copaci
din
parcul arata bine. Vom depune si proiectul tranfrontalier cu orasul Hajdudorog,
Ungaria.
Miara Horia spune ca drept la replica, cu curatenia orasului, ca ate locul de
munca in Oradea dar domiciliul e in Stei si ca in mandatul trecut, in care a fost
viceprimar, orasul a fost mai curat ca in prezent iar proiectul cu platformele betonate
realitatea.
a demarat din mandatul trecut, la care dl.primar spune ca dansul a spus doar
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinta de lucru ordinara a
Cosniliului local al orasului Stei se incheie la orele 15,45'
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal care are un numar de 7
pagini.

BORDEROU U HOTARARILE ADOPTATE :
HCL 61 DIN 31.07.2014- Alegereapresedintelui de sedinta
HCL 62 din31.07.2014- Aprobarea otrdinii de zi
HCL 63 din 31.07 .2014- Aprobarea proceselor verbale de la sedintele de
consiliu local din zilele de 16.06.2014 si26.06.2014
HCL 64 din 31.07.2014PH privind aprobarea transformarii functiei
publice vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, in inspector grad
profesional debutant.
- HCL 65 din 31.07.2014 privind aprobarea planului de ocupare a
functiilor publice din cadrul autoritatii publice locale orasul Stei, judetul Bihor'
pentru semestrul II al anului 20t4.
-HCL 66 din 31.07.2014 privind aprobarea acordarii titlului de cetatean
de onoare al orasului Stei, pentru dl. ec.Boc Ioan Alexandru.
-HCL 67 dinit.Ol.ZOV privind aprobarea acordarii titlului de
Cetatean de onoare al orasului Stei, pentru dl.prof.dr.ing.Anton Liviu'

-

-
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-HCL 68 din 31.07.2014 privind aprobarea acordarii titlului de cetatean
de onoare al orasului Stei pentru dl.prof. univ.dr.ec'Marilen Gabriel Pirtea.
-HCL 69 din 31.07.2014 privind aprobarea acordarii titlului de cetatean
de onoare al orasului Stei, pentru dl. protopop Popa Robert Romulus.
-HCL 70 din 31.07.2014 privind aprobarea acordarii titlului de cetatean
de onoare al orasului Stei, pentru dl. Patroi Paul-medic.
-HCL 7l din31.07.2014 privind aprobarea acordarii

titlului de cetatean
Clug.
Eduard
de onoare al orasului Stei pentru dl.director
-HCL 72 din31.07.2014 privind aprobarea schimbarii sistemului de iluminat de
pe nza orasului Stei, de la corpuri de iluminat clasice incandescente, la corpuri de
iluminat cu leduri.
-HCL 73 din3I.07.2014 privind aprobarea punerii ina valoare a unei
cantitati de 190 m.c. masa lemnoasa( 60 mc din padurea comunala Stei, situata langa
cantonul Silvic Petrileni, 30 mc din padurea comunala Stei, situatalanga depozitul de
exploziv Sarbesti si 100 mc din padurea comunala Stei, situata la Briheni- Valea
Vacii), masa lemnoasa- taieri de igiena din padurea comunala Stei, padure aflata in
administrarea Consiliului local al orasului Stei.
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