JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 27 februarie 2014, la sala de sedinte a Consiliului local al orasului
Stei, cu ocazia sedintei de lucru ordinare a acestuia, la care participa la inceputul
sedintei un numar de 13 consilieri locali din totalul de 15 si Oras Ionut,
cs.jrs.Consiliu local, absentand dnii consilieri locali Paulas Emil si Barna Violeta,
care a fost prezenta incepand cu punctul 5 al ordinii de zi, cand a si participat la vot.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei, participa dl.ing.Balaj Gheorghe
Iulian, primar si dna Dale Voichita Mariana, secretar.Pentru sustinere rapoarte de
specialitate participa dnul Plastin Ioan, de la biroul urbanism si dna Dumitrescu
Mihaela, de la biroul resurse umane.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin,
informatician iar pentru redactare proces verbal dl.cs.jrs.Tirla Liviu.
Ca invitati participa dnele Odesteanu Monica, director si Vesa Angela,
contabil sef, la SC Solceta SA Stei si Butisca Anca, contabil sef la Spitalul orasenesc
Stei.
Sedinta a fost convocata in baza Dispozitiei Primarului nr.39/2014 si a inceput
la orele 13,00, fiind filmata de postul local de televiziune National TV Beius.
Dna Dale Voichita Mariana constatand prezenta consilierilor in vederea
adoptarii de hotarari valabile, da cuvantul dlui consilier local Harn Mihai, care intr-o
sedinta anterioara a fost ales presedinte de sedinta pe luna in curs, pentru a conduce
lucrarile sedintei.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi.Dl.Harn Mihai in calitate de presedinte de
sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate
de voturi.
Punctul 2 : Aprobarea procesului verbal din data de 30 ianuarie 2014. Acest
punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 3: Proiect de hotarare privind aprobarea numirii de catre Consiliul
local al orasului Stei a unui reprezentant care sa faca parte din Consiliul de
administratie al Gradinitei cu program prelungit, nr.1, Stei. Se prezinta situatia din
comisii, dupa care se trece la discutii.
Dl.Lucaciu Ioan spune ca dl.Cioara Marius nu are cerere de demisie depusa la
Consiliul local, la care dl.Harn Mihai spune ca e transmisa cererea de demisie a
dansului de catre conducerea Gradinitei cu program prelungit Stei.
Dl.Dumitras Horia spune ca atat la acest punct cat si la urmatorul cei care sunt
in consiliul de administratie, trebuie sa ramana pe functiile respective, deoarece au
fost numiti pentru un mandat.
Dl.Lucaciu Ioan propune pe dna Tigan Ioana, in locul dlui Cioara Marius,
avand in vedere ca dansa are copii mici, care sunt la gradinita si data fiind si
specialitatea dansei, de medic.Dl.Cioara Marius il propune pe dl.consilier Petrisor
Traian, care este un invatator cu o profesie vasta.Cei doi propusi accepta sa faca parte
din Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit Stei.Se procedeaza la
votul secret, pe buletine de vot introduse in urna,iar in urma acestuia rezultatul este
urmatorul, prezentat de catre comisia de validare : Tigan Ioana- 11 voturi pentru, fiind

declarata admisa si Petrisor Traian-2 voturi pentru.Acest proiect de hotarare a fost
votat cu 11 voturi pentru si 2 impotriva.
Punctul 4: Proiect de hotarare privind aprobarea numirii de catre Consiliul
local al orasului Stei a unui reprezentant care sa faca parte din Consiliul de
administratie al Colegiului National ,,Avram Iancu,, , Stei.Se prezinta situatia din
comisii, dupa care se trece la discutii.
Dl.Harn Mihai isi motiveaza retragerea din Consiliul de administratie al
unitatii scolare respective deoarece in ultimul timp nu a putut participa la sedintele
Consiliului de admnistratie de la Colegiul Avram Iancu,fiind plecat din localitate si
acest lucru se va repeta si pe viitor.La sedintele Consiliului local isi poate regla
prezenta.
Dl.Lucaciu Ioan spune ca in sedinta de comisie l-a propus pe dl.Paulas Emil ca
sa faca parte din CA al Colegiului Avram Iancu Stei.
Dl.Dumitras Horia intreaba daca nu exista un conflict de interese intre
Colegiul Avram Iancu si SC European Food, firma la care lucreaza dl.Paulas Emil,
data fiind functia acestuia , de director.
Dl.Harn Mihai spune ca nu stie sa fie conflict de interese intre cele 2 parti,
deoarece dl.Paulas Emil e director dar are si alti sefi peste el.Se procedeaza la votarea
cu vot secret, identic punctului 3, dupa care se prezinta situatia de catre comisia de
validare : Dl.Paulas Emil a obtinut 9 voturi pentru si 4 impotriva, fiind declarat
admis.Cu acest cvorum trece si proiectul de hotarare.
Punctul 5: Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii functiei publice
vacante de referent UAT, grad profesional superior(clasaIII), in inspector grad
profesional asistent(clasa I). Se prezinta situatia din comisii, comisia 1 exprimandu-si
votul nefavorabil.
Dl.Lucaciu Ioan spune ca trebuie avut in vedere art.5 din OG 77, conform
caruia orice post poate fi ocupat prin concurs.Sunt suficienti cetateni in oras care ar
putea aduce un plus in activitatea administrativa, indeplinind conditiile cerute de lege
pentru ocuparea postului respectiv.
Dl.Harn Mihai spune ca a discutat si cu dna Dumitrescu Mihaela, de la resurse
umane si cu dna secretara despre acest punct privind transformarea postului si
concluzia este ca pot participa atat tineri absolventi cat si alte persoane care
indeplinesc conditiile cerute de lege pentru ocuparea postului respectiv.Se supune
spre aprobare proiectul de hotarare.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul 6: Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli si a anexelor de fundamentare pe anul 2014 ale Societatii Comerciale
,,Centrul Medical Sanatatea Pentru Toti,, , SRL, Stei.Se prezinta situatia din comisii,
dupa care se trece la discutii.
Dl.Moldovan Teodor spune ca a insistat ca sa se treaca Ambulatoriul la
Spitalul orasenesc Stei si sa se desfiinteze aceasta societate, propunand aprobarea
excluderii ei. Se supune spre aprobare PH.Acest punct de la ordinea de zi a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 7: Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli si a anexelor de fundamentare pe anul 2014 ale Societatii Comerciale
Solceta SA, Stei.Se prezinta situaita din comisii, dupa care se trece la discutii.
Dl.Lucaciu Ioan spune ca e nevoie de cateva clarificari si anume: Dand citire
art.6 din OG 26, intreaba daca organizatia sindicala de la Solceta a fost consultata,
deoarece trebuia prezentat acest maerial la Consiliul local dupa consultarea

sindicatului.Apoi intreaba ca daca gradul de colectare e mai mic de 90% se va merge
pe bugetul local de anul trecut.
Dl.Miara Horia spune ca la anexa 11, pozitia 123, se observa ca pe trim.3 si 4
Solceta inregistreaza profit. Intreaba pe ce se bazeaza acest profit.
Dl.Moldovan Teodor: Onor Consiliu de administratie de la Solceta nu
participa la sedinta! Directorul general conform noii legislatii nu mai e presedintele
Consiliului de administratie!
Dl.Harn Mihai: Nu e atributul Consiliului de administratie pentru intocmirea
bugetului de venituri si cheltuieli!
Dl.Moldovan Teodor: Trebuiau sa-l prezinte!Directorul general si contabilul
sef sunt organe executive la dispozitia Consiliului de administratie!
Dna Vesa Angela, raspunzand intrebarilor puse de antevorbitori, spune ca si-n
anexa 1 si 9 , conform celor prezentate e o crestere fata de anii anteriori si la venituri
si la cheltuieli.Profitul din trimestrul 3 si 4 se datoreaza cresterii veniturilor si scaderii
cheltuielilor.Au cheltuieli neprevazute.In trim.I , au crescut cheltuielile la curent, in
trim.3 vor fi mai mici la acest capitol.In trimestrul 3 si 4 s-a procedat la cresterea
tarifelor deoarece va creste pretul la combustibil si au luat si activitatile de salubritate
de la Vascau si Nucet. Exista si un punct de vedere al Consiliului de administratie in
materialul prezentat!
DL.Miara Horia spune ca comisia 1 s-a abtinut la acest punct in sedinta
deoarece s-a spus si atunci ca se vor majora tarifele la servicii pe trimestrul 3 si
4.Trebuie sa fie o fundamentare a lor! Ca atare, spune ca nu e de acord cu cresterea
tarifelor cu un asemenea procent! Apoi , mentioneaza ca datorita faptului ca nu am
aprobat un plan de administrare si un plan de management al directorului in acest
mandat,nu avem criterii de performanta conform OG 109 pentru director si Consiliu
de administratie.Trebuie sa fie aprobate niste criterii si taxata performanta!Nu va fi de
acord cu acest buget cu un asa procent la apa si canal si trebuie sa sa analizeze intr-o
sedinta viitoare planul de activitate al societatii si de management.
Se supune spre aprobare PH.Acest punct a fost aprobat cu 10 voturi pentru si 4
abtineri: Miara Horia, Moldovan Teodor, Balan Ciprian si Barna Violeta.
Punctul 8: Diverse.Dl.Harn Mihai prezinta consilierilor prezenti o invitatie
pentru maine la orele 16,00 la Gradinita cu program prelungit Stei la un spectacol
dedicat martisorului.In continuare se inscriu la discutii urmatorii:
Dna Tigan Ioana invita pe cei prezenti pentru azi la Casa de cultura din Stei
pentru expozitia martisoarelor.De asemenea dansa intreaba pe dl.primar daca stie ceva
de firma de ecarisaj care trebuie sa vina pentru cainii comunitari si daca sunt obligate
toate primariile sa aiba adapost pentru cainii comunitari.
Dl.Moldovan Teodor atentioneaza cu decontarea transportului la si de la scoli
a personalului didactic si nedidactic si auxiliar.Stie ca pentru personalul nedidactic si
auxiliar se deconteaza de la bugetul local cheltuielile.Intreaba daca au depus cerere de
decontare.
Dl.Harn Mihai : O sa fie intocmit un proiect de hotarare in urma solicitarilor
acestora. La Colegiul Avram Iancu a solicitat sa se transmita datele corecte pentru
Consiliul local.Nu e pentru decontare la cadrele didactice care au apartamente in Stei!
Dl.Moldovan Teodor: Legislatia in vigoare prevede modul in care se face
decontarea! Decontarea o face unitatea scolara in urma propunerilor!
Dl.Harn Mihai: Vor inainta lista si vom face trierea!
Dl.Lucaciu Ioan: Intreaba ce se va intampla in data de 16.03.2014,in Camera
Agricola, cu alegatorii si de ce nu avem electori propusi de noi, din Stei.

Dna Dale Voichita spune ca se vor face alegeri in Camera Agricola si
propunerile vin de la judet.Sunt 231 electori pentru Stei.S-a afisat lista cu electorii si
afisele electorale.S-au afisat 2 tabele in oras.Se va descana lista.
Dl.Miara Horia atentioneaza executivul pentru raspunsul la o intrebare a
dansului pe care l-a pus de luni de zile privind gradul de incasare a impozitelor si
taxelor pe anul 2013,la sedintele de consiliu local din decembrie si ianuarie si la care
n-a primit raspuns. O alta problema pe care o ridica dansul este cea a ANL-rilor.A
aflat ca sunt locuinte neocupate.I s-a comunicat ca s-a ocupat toata lista.Anual trebuie
sa se completeze lista.I s-a dat un raspuns ca sunt peste 500 de cereri. Pana in luna
mai trebuie intocmita lista de prioritati.Anul trecut au fost 12 locuinte ANL
neocupate, acum probabil sunt mai multe! Am avut azi pe ordinea de zi aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli la cele 2 institutii.De ce nu am avut si la CSO Stei
deoarece si acesta e finantat tot din bani publici! Am aflat cu stupoare ca in ianuarie
persoanele care au fost in CSO Stei si-au dat demisia! De ce , se intentioneaza sa fie
alesi altii! Noi trebuie sa hotaram ce se intampla in CSO Stei! De asemenea
mentioneaza ca la sedinta de comisie, dl.viceprimar Cioara Marius a spus ca Consiliul
local Stei a achizitionat o masina pentru maturat care nu e functionala! Nu trebuie s-o
tinem in fata Primariei daca e defecta!
Dl.Dumitras Horia spune ca a participat la sedinta Consiliului de administratie
de la scoala. Propune ca o parte din ANL-ri sa se repartizeze profesorilor, pe baza de
cerere,navetistilor. Bate primavara la usa! S-au taiat de 2 ani arbustii si nu s-a plantat
nimic!Daca in spatele fiecarei banci plantam 7-8 tuia si alti pomi pe lateral se largesc
spatiile verzi. Sa plantam pomi in tot orasul!
Dl.Cioara Marius, viceprimar spune ca dl.Miara Horia deformeaza ca de
obicei spusele dansului si mentioneaza ca intr-o sedinta de comisie a discutat de acea
maturatoare dar a spus ca nu stie unde e frana de mana, nu ca e defecta! De altfel,
masina e functionala!
Dl.Miara Horia spune ca va prezenta pentru sedinta viitoare documentele de la
comisia din care face parte si dl.viceprimar si l-ar ruga sa repare acea maturatoare si so puna in functiune!
Dl.primar spune ca trebuie sa ne informam corect cand facem niste afirmatii!
Spune ca proiectul de la strand nu s-a pus in functiune deoarece n-a fost tradus!Legat
de demisia de la CSO Stei, clubul a fost format gresit, din 2 persoane fizice.Vom veni
cu un PH unde vom trece peroanele juridice care au tangenta cu sportul, cum ar fi:
Primaria, Solceta,etc.Am dat bani si pentru CSO Stei lui Sin Vasile care a luat banii
de la noi si i-a dus pe copii la Salonta,fara acceptul nostru! Referitor la maturatoare
dansul spune ca nu e defecta dar ca nu avem om care sa o conduca! Se va tine un
concurs, care e si afisat pentru ocuparea postului respectiv si care va fi la zone verzi.
Referitor la cainii comunitari, dansul spune ca trebuia sa vina de 3 saptamani o
firma de la ecarisaj.Problema e cu mijlocul de transport.Va trebui sa infiintam un
adapost in oras pentru caini.Firma SOS Dogs nu e pentru ecarisaj.Spune ca la Statia
de epurare ar fi un loc adecvat pentru adapostul cainilor comunitari,unde sunt si
utilitati, asa cum prevede legea.Spune ca toate primariile sunt obligate sa aiba
adaposturi pentru caini si ca o sa propuna o suma pentru infiintarea unui adapost la o
rectificare de buget viitoare. Referitor la parcul din orasul Stei spune ca avem
prevazut in proiect achizitionarea de material dendrologic.Arbustii se pot planta si
vara!Si anul trecut am sadit 150 pomi fructiferi si 30 tei, lucrare care s-a efectuat cu
elevii de la Scoala gimnaziala Miron Pompiliu Stei, carora le multumeste pe aceasta
cale.In cotinuare dansul spune ca este o informare din partea Biroului urbanism legata
de parc, a caror lamurire o va aduce dl.Plastin Ioan, care prezinta situatia cu parcul si

cu cele 3 trageri care au avut loc precum si stadiul lucrarilor si demersurile intreprinse
pentru continuarea acestora.
In urma catorva intrebari legate de acest subiect, dl.primar spune ca de cand a
venit dansul in primarie nu s-a mai facut nimic la Parc si ca toate cele 3 trageri au avut
loc inainte de alegerile locale din 2012.Proiectul s-a castigat in baza unui studiu de
fezabilitate si ca e diferit de SF, folosindu-se dale pline fara aprobarea finantatorului
(Agentia Fondului pentru Mediu).Nu s-au respectat nici suprafetele si nu mai avem
posibilitatea ca sa finalizam lucrarea pe str.Unirii pana la Sala de sport.De aceea am
cerut sa le mutam in alta parte! Din acest motiv s-a cerut si parerea noastra deoarece
suntem la un pas de neeligibilitate cu intregul proiect, care nu s-a respectat nici din
punct de vedere al locatiei.AFM a luat toate proiectele la rand!
Nemaifiind alte probleme, sedinta ordinara de lucru a Consiliului local al
orasului Stei se incheie la orele 14,54. Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces
verbal, care are un numar de 5 pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE :
-HCL 12 din 27.02.2014- Aprobarea ordinii de zi.
-HCL 13 din 27.02.2014 - Aprobarea procesului verbal din data de 30
ianuarie 2014.
-HCL 14 din 27.02.2014-Aprobarea numirii de catre Consiliul local al
orasului Stei a unui reprezentant care sa faca parte din Consiliul de administratie al
Gradinitei cu program prelungit, nr.1, Stei.
-HCL 15 din 27.02.2014 - Aprobarea numirii de catre Consiliul local al
orasului Stei a unui reprezentant care sa faca parte din Consiliul de administratie al
Colegiului National ,,Avram Iancu,, , Stei.
- HCL 16 din 27.02.2014 - Aprobarea transformarii functiei publice
vacante de referent UAT, grad profesional superior ( clasa III), in inspector
grad profesional asistent (clasa I).
-HCL 17 din 27.02.2014- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a
anexelor de fundamentare pe anul 2014 ale Societatii Comerciale ,,Centrul Medical
Sanatatea Pentru Toti,, , SRL, Stei.
- HCL 18 din 27.02.2014 – Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a
anexelor de fundamentare pe anul 2014 ale Societatii Comerciale Solceta SA,
Stei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing.Harn Mihai

SECRETAR,
Jrs.Dale Voichita Mariana

