JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat azi.27 martie 2O!4,la sala de sedinte a Consiliului local al
orasului Stei, cu ocazia sedintei de lucru ordinare a acestuia. Participa la
lucrarile sedintei un numar de 15 consilieri din totalul de 15 si dl.Oras Ionut,
cs.j rs. Consiliul local.
Din partea cond,ucerii Primariei orasului Stei participa dl.Cioara Marius,
viceprimai si dna Dale Voichita Mariana, secretar,dl.primar Balaj Gheorghe
Iulian, fiind plecat la un curs de instruire la Cluj Napoca, la data tinerii
sedintei.Pentru sustinere rapoarte de specialitate participa , de la Biroul
urbanism si amenajarea teritoriului dl.Plastin Ioan si dna Cioica Nadia, precum si
dl.Vesa Laza Florin de la Biroul protectie civila.
pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin,
informatician iar pentru redactare proces verbal dl.cs.jrs.Tirla Liviu.
Ca invitati participa din partea SC Solceta SA , Stei dnele Odesteanu
Monica, director si Vesa Angela , contabil sef, dl.Turi Tiberiu, presedinte al CA SC
Solceta SA,Stei, dl.Staniste Ovid,iu, din partea CSO Stei, precum si membri GPAC
Stei.

Sedinta a inceput la orele 13,00, fiind convocata in baza Dispozitiei
primarului nr.68l2OI4, fiind filmata de postul local de televiziune National TV
Beius.
punctul 1: Aprobarea ordinii de zi.Dna Dale Voichita Mariana, constatand
prezentaconsilierilor locali in vederea adoptarii de hotarari valabile, da cuvantul
dl.ri .o.r"ilier local Junc Mircea Valentin, care intr-o sedinta anterioara a fost ales
presedinte de sedinta pe luna in curs, pentru a conduce lucrarile sedintei.
Dl.Junc Mircea Valeniin supune spre aprobare ordinea de zi.Acest punct a fost
votat cu unanimitate de voturi.Dl.consilier iocal Lucaciu Ioan propune tinerea
unui moment de reculegere in memoria celui care a fost fondatorul tenisului de
camp in orasul Stei, dl.Gurban loan, care a decedat recent in Austria, la varsta
d.e 66 ani.Dupa tinerea momentului de reculegere continua lucrarile sedintei.
punctul 2: Aprobarea proceselor verbale de la sedintele de Consiliu local
din data de 03.02. )ot+ si 27 .02.2014. Se inscriu la cuvant urmatorii:
Moldovan Teodor spune ca la pagina 2 de la procesul verbal al Consiliului
local din data d,e 27.O2.ZOL+,la punctul 6 de pe ordinea de zi sa se faca corectia
la ce a spus dansul vizavi de Centrul medical ,,sanatatea pentru toti" SRL Stei in
sensul ca nu a propus aprobarea excluderii acesteia ci aprobarea incetarii

activitatii ei.

Miara Horia spune tot referitor la procesul verbal de la acea data ca a
solicitat unele documente pentru sed.inta urmatoare, la punctul Diverse iar la
solicitarea dansului i s-au comunicat aceste d.ocumente, dupa 3 luni de solicitari
mr i s-a dat
repetate, ,,multumind" pe aceasta cale execut
a fost
atunci dreptul la replica de catre dl.consilier
Vasile si
Sin
presedinte de sedini" p" luna respectiva' Spu
a acesta ar fi
ca nu e adevarat ce a afirmat dl.primar la sed'
luat bani de la CSo Stei si i-ar fidus la Clubui sportiv din Salonta si nu a dus
nici copiii de la sectia de fotbal din Stei, la Salonta, fara transfer.

De asemenea mentioneaza ca Primaria Stei si Solceta nu sunt
pune ca
persoane juridice care sa fie trecute in Statutul
nu e adevarata afirmatia dlui primar cum ca nea
proiectul de la Strand intrucat n-a fost tradus!
:
^informatii
mecanica, problema pe care a ridicat-o tot dansul spune ca i s-au dat
eronate in acea sedinta si exista doi oameni din cadrul Primariei care indeplinesc
de pe
conditiile necesare pentru a conduce acea masina si are copii xerox
carnetul de conducere al acestora!
Dumitras Horia Spune ca in procesul verbal se relateaza ce spune
probleme pe
persoana respectiva, la care dt.Miara Horia spune ca a ridicat aceste
dreptul la
considerentul ca nu i s-a acordat, asa cum a mentionat mai sus,
aprobare
replica, la afirmatiile facute de dl.primar.In continuare se supun spre
Z procese verbale, cu mentiuneile facute'

"iL Acestpunctafostaprobatcuunanimitedevoturi.

a
Punctul 3: Proiect de hotarare privind. aprobarea modului de exercitare
., ,, dreptului de acces
ltuaua
proprietatea Public
din comisii, duPa c
reteaua
Balan Ciprian spune ca d'in inform
supraterana, compania in cauza are un
leii ml rapoartat la un an calendaristic i
Moldovan Teodor spune ca raPort
contine cuantumul taxelor.Trebuia sa se
rane si numarul furnizorilor pentru a ne
tate si putteam vedea si influenta sumei
a se porneasca cu inceputul pentru a nu
sau taxe care sa influenteze negatl
trebui amanat acest Punct cu o
saptamana sau doua, dar intra in vigoare cu 1 aprilie 2074
si
Lucaciu Ioan intreaba d.aca aceste taxe pot fi incasate de la 1 aprilie
2oI4'
anul
pentru
daca nu sunt prinse in HCL privind taxele si impozitele locale
pe teren sau
la care dna Dale Voichita Mariana spune ca nu e vorba de impozit
locuinte,pentruafaceobiectulHCL-uirespectiv.
printre care
Plastin Ioan spune ca a luat legatura cu mai multe primarii
si 5 lei la
enumera cea de la cociuba, unde taxeie sunt de 3 lei/ml la subteran

mariaMunicipiuluutmedia,mergandu-se
liului local sa stabileasca
lei/ml.Ra-r..rl lu. I
gimea retelelor' numai
a nu d,etine datele
jur de 5 km!
daca discuta cu furnizorii acestora, dar

acestui proiect
Barna Violeta considera ca ar trebui un studiu de impact al
d'e executiv, respectiv 2'5
ca sa stim cat e! Propune injumatatirea tarifelor prouse
si 4 lei/ml.
paulas EmiI spune ca preturile au fost stabilite aleatoriu-Ar trebui sa avem
a cablurilor'Spune ca i se
datele privind numarul abonatilor si lungimea totala
par cam mari sumele propuse de executiv'
respectiv
Harn Mihai spune ca nu se necesita amanarea punctului
: cea a executivului si cea a
deoarece . ,r...rl pe ordinea de zi.Sunt 2 propuneri
nivelur tarifelor si ca ar fi o
dnei Barna Violeta.Mentione aza cadiscutia adoar ra
care ar trebui
discriminare intrucat tarifele se stabilesc pentru toti operatorii,
consultati, deoarece in stei mai sunt si alti operatori!

&

Moldovan Teodor spune ca nu e discriminare deoarece taxa se stabileste de
itu.bileste tarifele.Daca facem un calcul sumar ar rezulta
comun acord cu cel
"u.r.
un
la RDS la 5 km o suma de 40.000 lei/an.Daca aveam toate datele puteam face
calcul si pana ia urma contribuabilii vor fi cei afectati de suma respectiva!
Miara Horia spune ca tarifele i se par imense si nimeni nu va
semna.propune amanarea acestui punct pentru a se afla lungimea retelelor si sa
se faca adrese in scris la alte primarii, pentru a se afla tarifele aprobate de
pana
acestea. Si primaria municipiului Oradea a amanat aprobarea acestor taxe
la adunarea de date concrete pentru a se decide in cunostinta de cauza.Se
Supune spre aprobare propunerea executivului, care a obtinut 6 voturi pentru:
Cioara Marigs, Cuc Adiiart,Groza loana,F arn Mihai, Petrisor Traian si Dumitras
Horia si 9 abtineri.cea de-a doua propunere, a dnei Barna violeta, cu preturile de
2,5 si 4 IeilrnI a obtinut 5 voturi pentru: Miara Horia, Junc Mircea Valentin,
Moldovan Teodor, Balan Ciprian si Barna Violeta si 10 abtineri, deci nu a trecut
o-za ca acest raport sa se reanalizeze intr-o sedinta
nici aceas
cu d,atele solicitate de dnii consilieri locali care au luat
viitoare, d
cuvantul la acest Punct.
punctul 4: Proiect de hotarare privind aprobarea planului de asigurare cu
resurse rlmane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta
din orasui Stei.Se prezinta situatia din comisii, d.upa care se trece la discutii.
Miara Horia spune ca e pentru PH de la acest punct al ordinii de zi.Il
felicita pe dl.Vesa Florin pentru raportul si expunerea de motive intocmite, din
care reiese clar tot ce prevede \egeaviz ri de acest punct. Mentioneazaca are de
facut o corectura la Anexa 1 in sensul ca suma de 8412Iei nu reiese din sumele
defalcate, pe puncte. Sa se faca acea corectie pentru a cadea pe suma respectiva'
Cioara Marius spune ca dl.Vesa Florin a intocmit actele foarte bine.Noi am
prins toate sumele in anexa.Sunt cerintele de la ISU
ri
materiale.si anul trecut am transferat de la Primaria
de
din Stei o motopompa si o targa.Multumeste pe acea
la ISU Crisana si diui presedinte al Consiliului Judetean Bihor, Popa Cornel'
ca in bugetul local a trecuta suma de 8000 lei si la
Oras Ionut
"prnl
rectificarea urmatoare Se va cuprinde restul sumei.
Miara Horia spune ca sunt totaluri care trebuie facute.Se prezinta in
continuare PH pe artlcole si pe ansamblu.Acest punct a fost aprobat cu
unanimite de voturi.
punctul 5: proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii unui sprijin de
ean
plata din partea Agentiei de Plati si Interventii in Agri
zinta
Bihor, in campanta 2014, pentru suprafata de 42,29
ituatia
pasune aflata in proprietafea Consiliului local al oras
iin comisii dupa care se trece la discutii'
Moldovan Teodor spune ca e pentru PH dar ca era bine sa fim informati cu
a
sumele alocate pe anul trecut pentru orasul Stei si cu modul de folosi'nta
Era bine
acestora pentru ca sunt voci d,in sat privind modul de folosire a sumelor'
cu
sumele
s-a facut si cu ce se va face
sa se intocmeasca o informar"
"a
"t
aceasta
alocate,la care dl.Junc Mircea Valentin propune ca Sa se intocmeasca
informare pentru o viitoare sedinta'
Cioara Marius spune ca anul trecut s-au facutigenizari, defrisandu-se
o treaba
spinaraia de pe partea dreapta a drumului spre campani si s-a facut
cu
aprobat
fost
punct
a
buna. In continuare se supune la vot PF . Acest
unanimite de voturi.
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Punctul 6: Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii,,Sarbatorii
zilelor orasului Stei-2O14", in perioada 23 august-24 august 2014.Se prezinta
situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
Cioara Marius spune ca are de facut o completare la raport, in sensul ca
dna Blaga Rodica nu a mentionat ca propunerea pentru zilele de 23 si 24 august
este ca urmare a discutiilor cu celelate localitati infratite pentru a se putea
participa si de catre noi la sarbatoarea localitatilor respective.De asemenea sunt
si doleantele cetatenilor din Stei, care sunt plecati la lucru in alte tari si sunt in
concediu in perioada respectiva iar studentii sunt in vacanta.
Miara Horia spune ca se va abtine de la acest PH, intrucat: materialele
prezentate, raportul de specialitate si expunerea de motive sunt sub orice critica
si sunt o bataie de joc la adresa Consiliului local iar acest eveniment a fost legat
de o sarbatoare a orasului.Nu ar trebui fixata data in functie de alte localitati cu
care suntem infratiti si spune ca nu e pentru schimbarea ztlelor orasului Stei in
fiecare an.De asemenea propune ca sarbatoarea orasului Stei sa se tina in
centrul orasului si nu in spatele Primariei! Mentioneaza ca suntem infratiti cu
localitati din alte state si nu cu alte state, cum s-a mentionat in materialul
executivului!
Lucaciu Ioan spune ca ziIele orasului Stei nu trebuie stabilite dupa bunul
plac al cuiva! Mentioneaza ca dna Blaga Rodica era intr-o comisie care a stabilit
organrzarea sarbatorii zilelor Steiului.Comisia respectiva a stabilit ca in luna
octombrie a anului respectiv sa se tina in penultima sau ultima sambata si
duminica a lunii repective,Trebuie tinut cont si de agentii economici deoarece
acestia au contracte de inchirieri de nunti pe perioada de vara.Toate celelalte
localitati din afara sau din tara cu care suntem infratiti, erau prezente.Spune ca
este un HCL in acest sens.In continuare dna secretara merge si aduce un HCL
prin care zllele orasului erau fixate pentru luna spetembrie a anului in curs.
Harn Mihai spune ca il surprinde atitudinea dlui Lucaciu Ioan deoarece
inainte se stabileau zlleIe Steiului in functie de interesele dansuluilSpune ca data
fixata de executiv e cea buna deoarece s-a venit cu argumente, cum ar fi:
studentii, cei plecati la munca, vremea nepotrivita de toamna, consultandu-se si
cu localitatile infratite.
Barna Violeta spune ca e de acord cu ce a afirmat dl.Harn Mihai dar
propune zllele de 30 si 31 august 2OI4.
Tigan Ioana spune ca data tinerii acestui eveniment trebuie stabilita pe
perioada unui mandat ca sa stie oamenii cand se organizeaza.Sa fie ultimul
week-end din luna august!
Se supun la vot cele 2 propuneri.Propunerea facuta de executiv a intrunit 7
voturi pentru: Cioara Marius, Groza Ioana, Cuc Adrian, Harn Mihai, Paulas Emil,
Petrisor Traian si Dumitras Horia si 8 abtineri, iar cea facuta de dna Barna
Violeta a intrunit 8 voturi pentru si 7 abtineri: Cioara Marius, Groza Ioana,Cuc
Adrian, Harn Mihai, Paulas Emil, Petrisor Traian si Dumitras Horia, fiind
declarata valida aceasta propunere, crl care a trecut si PH de la acest punct al
ordinii de zi.
Punctul 7: Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei
nr.1(Actul constitutiv al Clubului Sportiv Orasenesc Stei) si Anexei nr.2( Statutul
Clubului Sportiv Orasenesc Stei) din HCL nr.116l07.O7.2O11 privind aprobarea
modificarii HCL nr.65124.06.2O10 Privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv
orasenesc Stei.Se prezinta situatia din comisii dupa care se trece la discutii si
propuneri.

+

unde sunt
Balan Ciprian intreaba de ce nu s-au facut propuneri 1-:o1o
local sa-i
spatii libere, Ia care dna secretara spune ca e atributul consiliului
propuna.
Moldovan Teodor spune ca trebuiau sa fie trecuti toti din Consiliul
in Consiiiul
director.Acestia trebuiau sa faca propuneri si apoi sa vina cu ele
in statut!
local. Trebuiau consultati si cei 3agenti economici care sunt trecuti
fost
a
Vasile
Miara Horia spune ca motivaii" d"tt*rrlui pentru dl.Sin
Sin si
intrucat acesta a fost unul din initiatori alaturi de dansul iar membrii:
asociati ai
Dobra nu au fost remunerati! Spune ca ar trebui stabiliti membrii
clublului pentru a se aiege din iandul acestora consiliul director'Trebuiau
e trecut in
facute propuneri si abia p" ,]r*^ sa se aleaga.Nu e corect cum
nu s-a votat
material, ca in sedinta din 27.o3.2OI4 s-au ales si votat deoarece
inca!
si
Harn Mihai spune ca in actualul PH se revine ia ce s-a dorit initial formula
gasit
S-a
legal!
anume infiintare" iSO Stei iar HCL de atunci nu era cel
juridica completa ca acel CSO sa functioneze sub indmmarea orasului stei! Este
cu ceva la
bine sa se treaca persoane fizice si juridice d'ar care sa contribuie
pentru
acest ciub! S-au rnentionat si SC Solceta si centrul Medical ,,sanatatea
si Consiliul
toti,, care sunt in subordinea Consiliului local. Se poate schimba
persoane fizice si
director daca doreste Consiliul local! Se pot asocia si alte
juridice daca doresc!
din pasiune
Paulas Emil spune ca exista un grup de oameni care se ocupa
pentru
altii
cu
de clubul de fotbal.Sa fie lasati cei propusi si sa completam
Yarza si are
fost
a
Ioan
Lucaciu
cu
locuriie vacante! Ce a facut Miara Horia
in Consiliul
membri
politic
dl.Harn dreptate in acest sens! Nu are rost sa numim
de administratie!
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r si a fost dat in mod nefondat pe mana
tara dupa care
Lucaciu Ioan Spune ca a fost un contract cadru la nivel de
ne-am ghidat! In luna iunie vom avea
compleiare cu membrii componenti ai
neri!
Staniste Ovidiu spune ca nu sti
ganul
Cioara Marius da citire art'6 din
care numeste membrii'
de conducere si de coordonare e Consiliul local Stei,
toti membri
Dna secretara propune ca pe buletinele de vot sa se treaca
luna iunie!
pentru a nu se mai veni cu alegeri
-ca in
al2-Ieavicepresedinte sa fie Pelle Craciun'
cioara Marius propune

directoreconomicDumutaDanielsicenzorGaleaRamona. de dl.cioara Marius
Miara H;;i" ii propune in ordinea functiilor enumerate
pe Pirtea Claudiu, Sin Vasil
propunere, al doilea vicePre
I
Harn Mihai spune ca
intreaba daca dl.Staniste Ovidiu are si
mentione aza lavicepresedinte pe Pelle
generala deoarece se
Moldovan Teodor spune Lu. " nevoie si d'e o Adunare
3 membri asociati care trebuie
mentione aza und.eva atributiile acesteia si ca sunt
sa stabileasca ce vor'

t

a se treaca pe buletinele de vot toate
iT

J
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incheierea camPionatului!
se prezinta de.se trece la votul secret pe buletine de vot.In urma votarii
Sin Vasile,
catre comisia de validare rezurtatul, fiind declarati admisi urmatorii:
cu 8
Dan
Pasca
cu 8 voturi pentru- director executiv, aI2-leavicepresedinte
PH la
voturi pentru si!a cenzori-Galea Ramona cu 13 voturi pentru'Se supune

vot'Acestpunctafostaprobatcuunanimitatedevoturi.

Punctul 8: Proiect de hotarare privind imputernicirea teprezentantilor
sa sustina aprobarea
Consiliuiui local al orasului Stei in nbn SC Solceta SA, Stei,
Generala
ord.inii de zi a materialeior de pe ordine a d.e zi a AGoA(Adunarea
din comisii
situatia
ordinara a Actionarilor) sc SOLCETA sA Stei.Se prezinta
dupa care se trece la d'iscutii'Se inscriu la cuvant urmatorii:
MiaraHoriaprezintadinoGlOgart.3O,referitorlaprezentareadecatre
termen de
de aiministrare in 90 d.e zlle si art.36 conform ca^ria in
planului
a
CA
care sa fie corelat
30 de zlIe dtrecl-orii trebuie sa prezinte un plan de management
eta planul de management, care nu are
strare al CA.Acest CA nu si-a facut
i a AGA, deoarece nu e in legalitate!
C Solceta SA' Stei, spune ca CA
fost anuntat planul de
acttoneaza ca o varianta a Consiliuiui local si ca a
Daca dl'Miara Horia
administrare.Planul de management pentru director exista!
va supune majoritatii
considera ca nu e legal, se poate "ortrro." o sedinta! se
AGA!

MiaraHoriaSpuneCagrupulPSDSeVaabtinedelaacestpunctsi.prezinta
2
actul ai-,_ ZZ.O{.2O-I4 si spune ca nu s-a aprobat nici unul din cele

o copie dupa

planuri.

HarnMihai:Inmodrepetat,d'l.MiaraHoriaaluatatitudineimpotrivaCA
HCL-rile au fost

Solceta! Daca dansul avea dreptate, mergea pana la capat! daca considera ca are
legala
contestate de dansul verbal! Sa mearga pe proced'ura
dreptate!

MiaraHoriaSpunecaacontestatHCLT4l2ol2\aPrefectrrraJudetului
nu poate fi' vizat
Bihor in 8. 1 I.2OI2 iar aceasta a consid :rat ca HCL respectiv
legalitate si s-a facut comunicare in ace
,.l-"." mai departe asa cum fac alti coleg
si pe ansambiu. Acest punct a fost votat c
Horia, Junc Mircea Valentin, Moldovan Te
Punctulg:Diverse.Seinscriulacuvanturmatorii:
MiaraHoriaSpunecainsedintadelunatrecutasiinceadinoctombrie

mai multe apatamente nelocuite, dar c

deprioritatilAnatrecutaosituatiedelaPrimarie'inacestsens'
Raspunsulcatl-afacutsarada:sunt2locuinteANLneocupate,in
7-9 iocuinte neocupate!
timp ce acum

€

de

pe str.IVliron
Moldovan Teod.or intreaba daca s-a d.at drumul la traficul greu
pompiliu, Ia care dl.viceprimar spune ca mr.In continuare dl.Moldovan TeodOr
situatia'
,pr]r. ca trebuie sa se ia legatura cu Politia pentru a se reglementa
sa
Junc Mircea Valentin spune ca dl.viceprimar impreuna cu Politia trebuie
deoarece sunt
faca un rond }a iesirea de la blocul Turn spre str.Andrei Muresanu,
multe masini parcate si trebuie descongestionata zona.
Balan Ciprian spune cavrzavl de zona unde locuieste dansul, pe
Propune
str.M.Pompiliu e un bar si la orele 3 dimineata e mare deranj cu muzica'
sa se ia misuri pentru remedierea situatiei'
din
Lucaciu Ioan intreaba cine a stabilit amplasamentele pentru pubelele
lucrari deoarece
Stei, spunand ca trebuie consultati cetatenii cand se fac aceste
continuare ii
constituie pericol de accidente, fiind amplasate langa bordura.In
felicita pe cei din executiv care au pregatit sedinta de azi.
face in
Petrisor Traian spune ca e foarte usor sa vii si doar sa intrebi ce se
Stei! sunt persoan e frzice care se impiica in actiuni edilitar-gospodaresti,
care au
exemplificand un grup de femei de la blocurile noi d'in cartierul Petrileni
10
facut curatenie pe"sti.Zorilor, spre Spitalul Neuro iar dl'Sas a plantat pentru
pomi.Multumesie si conducerii-Primariei care a pus la dispozitie masini
nu cu critici!
transportul PET-rilor. Spune sa se vina cu propuneri concrete si
pe spatele
Junc Mircea Valentin: Prea mult ne-am obisnuit sa lasam toul
primariei si SolceteilSa actiorrcze si Asociatiile de Proprietari si locuitorii orasului
pentru anumite activitati edilitar-gospodaresti din oras!
In continuare dl.Dutu ton Clnstantin spune ca d'oreste sa ia cuvantul si
se respecte
intervine dl.Harn Mihai care propune presedintelui de sedinta sa
luat
mai
a
legislatia si regiementarile in domeniu.Mentiorreaza ca dl'Dutu
da
cuvantul de nenumarate ori si face acest lucru doar pentru a se
pe ordinea
subiect
ved.etalcomportamentul dansului lasa de dorit! GPAC nu are
care spune ca doar la
d,e zll In continuare se prezin ta art.52 d.in Legea 2t5 l2ool,
invitatia presedintelui de sedinta se poate da cuvantui.
a
Nemaifiind alte probleme ia ordine a de zi, sedinta de lucru ordinara
s-a
care
pentru
consiliului local al orasului stei se incheie la orele 15,31.Drept
intocmit prezentul proces verbal care are un numar de B pagini'
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE :

-HCL22din27.o3.2014-Aprobareaordinlidezi.
sedintele de
- HCL 23 din 27.O3.2O14- Aprobarea proceselor verbale de la
consiliu l0cal din d,ata de 03.02.2014 si27.O2'2014.
resurse
-HCL 24 din 27.o3.2OI4- Aprobarea planului de asigurare cu
din
urgenta
de
rlmane, materiale si financiare pentiu gestionarea situatiilor
orasul Stei.

de plata din
-HCL 25 din 27.O3.2O14- Aprobarea solicitarii unui sprijin
Judetean Bihor' in
partea Agentiei de Plati si Interventiiin Agricultura-Centrul
pasune
."-p".riZ. 2O!4, pentru suprafata de 42,29 ha, suprafata ce reptezinta
aflata in proprietatea consiliului local al orasului Stei.

-HCL26din27.o3'2o14-Aprobareaorganizatii,,sarbatoriizilelor
orasuiuiStei-2O|4,,,|nperioada30august-31august2014. Anexei nr' l(Actul
- HCL 27 dtn 27.O3.2O1a- Apiobu.... *odificarii
nr'2:Statutul clubului
constitutiv al clubului Sportiv oraserr.". Stei) si Anexei
aprobarea modificarii
privind
Sportiv Orasenesc Stei) di.r UCf. nr.116l07.O7.2O11
sportiv orasenesc
HCL nr.6 5 I 24.06.20 tO privind aprobarea infiintarii clubului
Stei'
r Ao ri-^ /\- (\.) o,'1 A D-i,,inr{ irnt
ezentantilor
-HCL28dtn27.o3.2o14-Privindimputernlclrearepr

v

Consiliului local al orasului Stei In AGA SC Solceta SA, Stei, sa sustina aprobarea
ordinii de zia materialelor de pe ord,inea de zi a AGOA (Adunarea Generala
Ord.inara a Actionarilor) SC SOLCETA SA Stei'
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