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TABEL CU HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
DIN ANUL 2022 (H.C.L. nr. 1/06.01.2022 - H.C.L. nr. ____/__.12.2022)
Nr.
HCL

Data
adoptării
H.C.L.-ului

1

06.01.2022

2

06.01.2022

3

06.01.2022

4

06.01.2022

5

06.01.2022

6

06.01.2022

7

18.01.2022

Stadiu
de
Obiectul H.C.L.-ului
punere
în
aplicare
Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2022, în persoana d-nei Afrusinei-Ban Realizat
Adela-Maria
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data
de 6 ianuarie 2022, ora 12.30, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei oraşului Ştei
Realizat
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 30 decembrie 2021
Realizat
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de
Fezabilitate, aferent scenariului nr. 1 recomandat de proiectant, a coridorului de expropriere aferent
În
lucrării de utilitate publică de interes local, respectiv declanşarea procedurii de expropriere a terenului, derulare
în suprafaţă totală de 17.006 mp. și a construcției speciale- tribună, Scd. 821 mp, proprietate privată,
afectate de obiectivul de investiţii de utilitate publică de interes local privind proiectul “Reconversie
teren degradat în baza sportivă de interes public local și amenajare zone verzi, parcuri și locuri de
joacă pentru copii”
Privitor la utilizarea sumei de 30.000 lei din Excedentul bugetului activităților autofinanțate în sumă
totală de 108.985,17 lei, pentru efectuarea cheltuielilor aferente secțiunii de funcționare
Realizat
Privitor la utilizarea sumei de 100.000 lei din Excedentul bugetului local al Orașului Ștei în sumă totală Realizat
de 1.031.148,87 lei, pentru efectuarea cheltuielilor aferente secțiunii de dezvoltare
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Realizat
oraşului Ştei din data de 18 ianuarie 2022, ora 15.00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei

8

18.01.2022

9

18.01.2022

10
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18.01.2022

13

27.01.2022

14
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27.01.2022
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27.01.2022

oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 06 ianuarie 2021
Privitor la utilizarea sumei de 240.230 lei din Excedentul bugetului local al Orașului Ștei în sumă totală
de 1.031.148,87 lei, pentru efectuarea cheltuielilor aferente secțiunii de dezvoltare, reprezentând
valoarea despăgubirii, conform procedurii de expropriere aprobate, ce se va acorda proprietarului
pentru terenul și construcția specială-tribună, pentru obiectivul “Reconversie teren degradat în baza
sportivă de interes public local și amenajare zone verzi, parcuri și locuri de joacă pentru copii”
Pentru aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 234/23 decembrie 2021 Pentru aprobarea
Regulamentului privind buna gospodărire a orașului Ștei, precum și sancționarea faptelor de încălcare
a normelor privind buna gospodărire și întreținere a orașului Ștei
Pentru aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 235/23 decembrie 2021 Pentru aprobarea
PROCEDURII, privind stabilirea de către aparatul de specialitate al primarului orașului Ștei, a
condițiilor de impunere a supraimpozitării în anul 2022 cu 500%, pentru terenurile neîngrijite d e
pe raza orașului Ștei, cu front la drumurile publice modernizate
Pentru
aprobarea
modificării art. 2 din HCL nr.236/23 decembrie 2021 Privind aprobarea
Regulamentului privind întreținerea pe timp de primăvară – toamnă și gospodărirea drumurilor publice
în orașul Ștei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de
27 ianuarie 2022, ora 13:00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului local
al oraşului Ştei din data de 18 ianuarie 2022
Privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului
Ștei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al
orașului Ștei a numărului cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 4.668 mp, pentru „Teren
intravilan cu sală de sport pe str. Lucian Blaga nr. 6 din oraşul Ştei ”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului Român în
proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei a numărului cadastral nou propus a fi
creat, în suprafaţă de 1.461 mp, pentru „ZONĂ VERDE în perimetrul fostei centrale termice CT-2 de
pe str. George Enescu din oraşul Ştei ”
Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru pădurea U.A.T. Ștei pentru anul 2022 și
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Decizia Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor nr. 648/25.10.2021 privind menținerea
prețurilor de referință pentru anul de producție 2022, pe specii/grupe de specii, grade de
accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, la nivelul prețurilor de referință aferente
anului de producție 2021, aprobate prin decizia nr.566/16.10.2018
Privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE Administrația Bazinală de Apă Crișuri , Sistemul de Gospodărire a apelor Bihor și Orașul Ștei, pentru
executarea lucrărilor de consolidare pe cursul de apa Crișul Băița mal stâng în amonte de confluența
cu Crișul Negru pe o lungime de aproximativ 250 m
Privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
prestate lunar de către beneficiarii de sume acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, pentru anul 2022
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator, al terenurilor ( dovedite cu CF: 51033, 51032,
51034 și 51031) situate pe strada 13 Septembrie
Privind alegerea președintelui de ședință pe luna februarie 2022 în persoan d-lui Cioară Marius-Dorel
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al
oraşului Ştei din data de 3 februarie 2022, ora 13.00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de
27 ianuarie 2022
Privind aprobarea devizului general actualizat, a cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici,
cofinanțarea si participarea la Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" pentru obiectivul:
„REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE APĂ DIN ORAȘUL ȘTEI „
Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Ştei la data de 31.03.2021, (contul
de execuţie venituri şi contul de execuţie cheltuieli), conform situației financiare la 31.03.2021, depusă
la AJFP ORADEA - Serviciul Sinteză și asistența elaborării și execuției bugetelor locale
Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Ştei la data de 30.06.2021, (contul
de execuţie venituri şi contul de execuţie cheltuieli), conform situației financiare la 30.06.2021, depusă
la AJFP ORADEA, Serviciul Sinteză și asistența elaborării și execuției bugetelor locale
Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Ştei la data de 30.09.2021, (contul
de execuţie venituri şi contul de execuţie cheltuieli), conform situației financiare la 30.09.2021, depusă
la AJFP ORADEA, Serviciul Sinteză și asistența elaborării și execuției bugetelor locale
Privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Orașului Ștei, respectiv, a elementelor de
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natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Orașului pentru anul 2021
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „ADUCȚIUNE APĂ GEOTERMALĂ, FORAJ
3010, ÎN ORAȘUL ȘTEI, JUDEȚUL BIHOR”
Privind propunerea de constituire unui număr cadastral în proprietatea orașului Ștei-domeniul privat al
orașului Ștei, situat în orașul Ștei, strada Nicolae Iorga nr.30, județul Bihor, în suprafață totală de 770
mp conform ANEXEI nr.1 la acest HCL , având categoria de folosință de Curți Construcții, în scopul
înscrierii într-o Carte Funciară nouă, INDIVIDUALĂ împreună cu înscrierea construcției C1
reprezentând “Policlinica orașului Ștei” construcție având destinația de CAS- Construcții Administrative
și social culturale, construită în anul 1975 având un regim de înălțime de PARTER+ETAJ, cu o
suprafață la sol de 769 mp și o suprafață desfășurată de 1350 mp,( din care Parter = 770 mp,
Etaj=580 mp), material de cărămidă, înscrisă în CF 3749 Ștei, pe numerele topografice 212 și 213/2
Ștei, din care suprafața de 268 mp/770 mp în domeniul privat al orașului Ștei, restul suprafeței de 502
mp/770 mp rămânând în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice înscrise în CF 3749 Ștei
Privind propunerea de constituire unui număr cadastral în proprietatea orașului Ștei și domeniul public
al orașului Ștei situat în orașul Ștei, strada Nicolae Iorga nr.30, județul Bihor, în suprafață totală de
1210 mp, având categoria de folosință de Curți Construcții, în scopul înscrierii într-o Carte Funciară
nouă, INDIVIDUALĂ
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de
24 februarie 2022, ora 13:00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului local
al oraşului Ştei din data de 3 februarie 2022
Privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului
Ștei
Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local Ștei pentru a face parte din comisia de
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Ștei
Privind aprobarea Regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi
natura riscurilor locale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Privind revocarea Hotărârii de Consiliu Local cu nr. 16/27.01.2022 şi aprobarea formării unui număr
cadastral nou în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei a numărului cadastral nou
propus a fi creat, în suprafaţă de 4.668 mp, pentru „Teren intravilan cu sală de sport pe str. Lucian
Blaga nr. 6 din oraşul Ştei”
Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Ștei, în calitate de membru și membru supleant,
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pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru Concursul de ocupare a
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, precum și a Anexelor și notelor de
fundamentare, ale Societăţii Comerciale SOLCETA S.A. Ştei
Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, precum și a Anexelor și notelor de
fundamentare, ale Societăţii Comerciale CENTRUL MEDICAL PENTRU TOȚI SRL Ştei
Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2021, (contul de
execuţie venituri şi contul de execuţie cheltuieli), conform situației financiare la 31.12.2021, depusă la
AJFP ORADEA, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al
orașului Ștei a numărului cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 3.550 mp, pentru „Teren
intravilan cu clădirea Colegiului Naţional Avram Iancu pe str. Lucian Blaga nr. 6 din oraşul Ştei”
Privind retragerea Orașului Ștei, din cadrul Acordului de cooperare pentru funcţionarea structurii de
audit public intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Bihor a Asociaţiei Comunelor din România,
aprobată prin Hotărârea nr. 151/23.09.2021
Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2022 în persoana d-nei Coroiu AureliaManuela
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al
oraşului Ştei din data de 4 martie 2022, ora 08.00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de
24 februarie 2022
Privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea punerii în practică a unor proiecte
umanitare care au ca beneficiari persoanele de cetățenie ucraineană, ce au calitatea de refugiaţi pe
teritoriul României
Privind aprobarea împuternicirii primarului oraşului Ştei – dl.ing. Balaj Gheorghe-Iulian pentru a
semna, negocia şi ridica documentaţia în vederea obţinerii LICENŢEI DE EXPLOATARE (pentru apă
geotermală – perimetrul de exploatare Ştei)
Privind darea în folosință cu titlu gratuit asupra terenului identificat prin numărul cadastral 51365 în
suprafață de 400 mp înscris în CF 51365 Ștei aflat în proprietatea orașului Ștei-domeniul public,
județul Bihor în favoarea ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ
DE APE CRIȘURI- Oradea, pe o perioadă de 49 de ani, precum constituirea dreptului de superficie cu
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titlu gratuit asupra terenului identificat prin numărul cadastral 51365 în suprafață de 400 mp înscris în
CF 51365 Ștei aflat în proprietatea orașului Ștei-domeniul public, județul Bihor în favoarea
ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APE CRIȘURI- Oradea,
pe o perioadă de 49 de ani
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data
de 17 martie 2022, ora 13.00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei oraşului Ştei
Privind Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al
oraşului Ştei din data de 04 martie 2022
Privind aprobarea bugetului local și al activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum
și bugetul fondurilor nerambursabile pe anul 2022 al oraşului Ştei
Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare (PARUMF) pentru
gestionarea situațiilor de urgență din orașul Ștei pentru anul 2022
Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) din localitatea Ştei pe anul 2022
Privind aprobarea trecerii în domeniul privat al orașului Ştei a suprafeţei de 77 mp, respectiv nr. cad.
50738 = 77 mp din CF 50738 Ştei, în natură teren din intravilanul oraşului Ştei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafață de 3205 mp ( aflat pe nr. top. 267/1
= 122 mp/122 mp, 263/3 = 219 mp/619 mp, 267/2 = 110 mp/491 mp, 265/5 = 110 mp/316 mp,
263/1 = 253 mp/253 mp din CF 572 Ştei, nr. top. 730/5 = 180 mp/180 mp din CF 320 Ştei, nr. top.
258/38 = 810 mp/810 mp, 262/2 = 176 mp/176 mp, 264/4 = 208 mp/208 mp, 265/4 = 45 mp/45
mp, 258/35 = 23 mp/23 mp, 263/2 = 268 mp/268 mp din CF 3534 Ştei, nr. top. 733 = 97 mp/97 mp,
734 = 72 mp/72 mp, 735 = 100 mp/100 mp, 732/1 = 91 mp/91 mp, 739/1 = 151 mp/151 mp şi
739/2 = 170 mp/170 mp din CF 634 Ştei) şi trecerea acestei suprafeţe de 3205 mp aferente pentru
„Spaţiu verde şi trotuar între str. Poet Andrei Mureşanu şi zona staţiei CFR Ştei” din proprietatea
Statului Român în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafață de 586 mp ( aflat pe nr. top. 74/2 =
26 mp/184 mp din CF 700 Ştei, nr. top. 75/8 = 141 mp/337 mp din CF 583 Ştei, nr. top. 1434/3 = 70
mp/1464 mp din CF 50458 Ştei, nr. top. 1435/3 = 100 mp/100 mp din CF 585 Ştei şi nr. top. 1470/13
= 249 mp/540 mp din CF 507 Ştei) şi trecerea acestei suprafeţe de 586 mp aferente pentru „Spaţiu
verde şi trotuar între str. Miron Pompiliu şi str. 13 Septembrie din oraşul Ştei” din proprietatea Statului
Român în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou şi trecerea din proprietatea Statului Român în
proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei a numărului cadastral nou propus a fi
creat, în suprafaţă de 29 mp, pentru „Spaţiu verde şi platformă balastată în zona blocului nr. 27 de pe
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str. Poet Andrei Mureşanu din oraşul Ştei ”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al
orașului Ștei a numărului cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 2.385 mp, pentru „Teren
intravilan în curtea Colegiului Naţional Avram Iancu pe str. Lucian Blaga nr. 6 din oraşul Ştei ”
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al
orașului Ștei a numărului cadastral nou propus a fi creat, în suprafaţă de 280 mp, pentru „Teren
intravilan în curtea fostului bufet Crişul pe str. Miron Pompiliu nr. 114 din oraşul Ştei ”
Privind însuşirea valorii de piaţă obţinute în urma evaluării imobiliare pentru terenul cu nr. cad. 51307
= 100 mp înscris în CF 51307 Ştei – proprietatea privată a oraşului ŞTEI respectiv 4.000 (patru mii)
euro, teren situat pe str. Poet Andrei Mureşanu, conform raportului de evaluare a proprietăţii
imobiliare care face parte din prezenta hotărâre şi aprobarea vânzării, cu aplicarea clauzei de
preempţiune, a terenului către Gheban Mihai Cristian, proprietarul construcţiei înscrise în această carte
funciară
Privind propunerea de concesionare, prin licitație publică cu plic închis a doua loturi de teren, situate
în orasul Stei, zona intravilan, lotul 1 identificat prin nr.cadastral 51322 în suprafață de 470 mp înscris
în CF 51322 Ștei şi lotul 2 identificat prin nr.cadastral 51324 în suprafața de 550 mp înscris în CF
51324 Ștei, proprietatea privată a orasului Stei, în vederea realizării de construcţii, situate pe strada
Crișului nr.17/A
Privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului
Ștei
Privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu plic închis a unui imobil- teren situat în orașul Ștei
str.Trandafirilor identificat prin număr cadastral 50271 în suprafață de 55 mp înscris în CF 50271 Ștei,
proprietatea privată a orașului Ștei
Privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu plic închis a unui imobil- teren situat în orașul Ștei
str.Crișului identificat prin număr cadastral 51273 în suprafață de 101 mp înscris în CF 51273 Ștei,
proprietatea privată a orașului Ștei
Privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu plic închis a unui imobil- Hală piață cu copertină și
teren aferent situat în orașul Ștei str. Poet Andrei Mureșanu identificat prin număr cadastral 51247 în
suprafață de 550 mp- teren și 51247-C1 în suprafață de 448 mp - suprafață construcție(clădire)
înscris în CF 51247 Ștei, proprietatea privată a orașului Ștei
Privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu plic închis a unui imobil- teren situat în orașul Ștei
str.Independentei nr.29 identificat prin număr cadastral 50353 în suprafață de 461 mp înscris în CF
50353 Ștei, proprietatea privată a orașului Ștei

În
derulare
În
derulare
Realizat

În
derulare

Realizat
În
derulare
În
derulare
În
derulare

În
derulare

69

17.03.2022

70

17.03.2022

71

31.03.2022

72

31.03.2022

73

31.03.2022

74

31.03.2022

75

31.03.2022

76

31.03.2022

77

31.03.2022

78

31.03.2022

Privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu plic închis a unui imobil- teren situat în orașul Ștei
str.Trandafirilor identificat prin număr cadastral 51290 în suprafață de 48 mp înscris în CF 51290 Ștei,
proprietatea privată a orașului Ștei
Privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu plic închis a unui imobil- teren situat în orașul Ștei
str.Independentei identificat prin număr cadastral 50678 în suprafață de 712 mp înscris în CF 50678
Ștei, proprietatea privată a orașului Ștei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de
31 martie 2022, ora 13:00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 17 martie 2022
Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al orașului Ștei în Consiliul de Administrație al
Spitalului Orășenesc Ștei (Vieriu Cristian-Constanti și Micle George-Raul)
Privind aprobarea introducerii terenului în suprafață de 54.000 mp, înscris în CF nr.51050, în
Registrul Local al spațiilor verzi din intravilanul Orașului Ștei, precum și aprobarea modificării
registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Orașului Ștei, de la suprafața totală de spații verzi
205.316 mp (29.59mp/locuitor) la suprafața totală de 259.316mp (37,37mp/locuitor), conform
anexelor 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Privind aprobarea prelungirii dării în folosință pe o perioadă de 1 an( cu posibilitatea de prelungire prin
act adițional) a spaţiului situat în incinta Hotelului Bihorul, strada Cuza Vodă, nr. 13, loc. Ștei, jud.
Bihor, spațiu situat la etaj 1, în suprafață de 29,28 mp, către Jandarmeria Română, Inspectoratul
Județean Bihor- Jandarmeria orașului Ștei , începând cu data de 01.04.2022, precum și aprobarea
suportării de către Consiliul Local al orașului Ștei, a cheltuielilor aferente utilităților: apă, canal, energie
electrică, etc., precum și a cheltuielilor ocazionate de necesitatea efectuării unor reparații, amenajări și
dotări în vederea bunei funcționări a acestui serviciu de Ordine și Liniște publică
Privind aprobarea Organigramei a Statului de funcții şi a numărului de personal pentru Aparatul de
specialitate al Primarului orașului Ștei
Privind aprobarea schimbării destinaţiei construcţiei „Clădire internat-cantină” înscrisă în CF 51323
Ştei, cu nr. cad. 51323, în „Clădire cu funcţiune economică”, situată în oraşul Ştei, str. Crişului nr.
17/A, jud. Bihor şi înscrierea în acest mod în cartea funciară
PRIVIND PARTICIPAREA LA PROGRAM, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,
DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI ȘI A CONTRIBUȚIEI PROPRII,TITLU PROIECT: REABILITAREA
CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ORAȘUL ȘTEI,
SURSA DE FINANȚARE: PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C5 –

În
derulare
În
derulare
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
În
derulare
În
derulare

79

31.03.2022

80

31.03.2022

81

31.03.2022

82

31.03.2022

83

31.03.2022

84

31.03.2022

85
86

11.04.2022
11.04.2022

87

11.04.2022

VALUL RENOVĂRII, AXA 1
- SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI
REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA
ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE
PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI
ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SALA DE SPORT DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON
POMPILIU ȘTEI, TITLU PROIECT: ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SALA DE SPORT DE
LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON POMPILIU ȘTEI, SURSA DE FINANȚARE: PLANUL NAȚIONAL DE
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C 10 – FONDULUL LOCAL
PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI
ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE SALA DE SPORT COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU
ȘTEI, TITLU PROIECT: ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE SALA DE SPORT COLEGIUL
NAȚIONAL AVRAM IANCU ȘTEI,SURSA DE FINANȚARE:PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI
REZILIENȚĂ- COMPONENTA C 10 – FONDULUL LOCAL
PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI REABILITARE,
MODERNIZARE CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘTEI,TITLU PROIECT: REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE
PRIMĂRIE ȘTEI, SURSA DE FINANȚARE: PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂCOMPONENTA C 10 – FONDULUL LOCAL
PRIVIND APROBARE A MAJORĂRII VALORII PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
,, REABILITARE ȘI CONVERSIE CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN GRĂDINIȚĂ", COD SMIS 124151
PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI REABILITARE
ENERGETICĂ CLĂDIRE DISPENSAR ȘTEI,TITLU PROIECT: REABILITARE ENERGETICĂ CLĂDIRE
DISPENSAR ȘTEI, SURSA DE FINANȚARE:PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂCOMPONENTA C 10 – FONDULUL LOCAL
PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI
ÎMBUNĂȚĂTIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU ȘTEI,TITLU
PROIECT: ÎMBUNĂȚĂTIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU ȘTEI,
SURSA DE FINANȚARE: PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C 10 –
FONDULUL LOCAL
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna aprilie
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 11 aprilie 2022, ora 16.00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei oraşului Ştei.
Privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Ștei din data de

În
derulare

În
derulare

În
derulare

Realizat
În
derulare
În
derulare

Realizat
Realizat

Realizat

31.03.2022
Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE LA
NIVELUL ORAȘULUI ȘTEI, pentru anul 2022
Privind actualizarea listelor care fac obiectul Contractelor de concesiune: nr.332/14.05.1995 pentru
serviciul public de canalizare, epurare și evacuare ape uzate, nr.333//14.05.1995 pentru serviciul
public de distribuție a apei potabile, precum și a actelor adiționale la aceste contracte, conform
solicitărilor făcute de S.C.Solceta prin adresele nr.3153/11.04.2022 și 3154/11.04.2022, și trecerea
bunurilor neutilizate și degradate din domeniul public al orașului Ștei în domeniul privat al orașului
Ștei și propunerea casării acestora, conform solicitărilor făcute de S.C.Solceta respectiv ANEXA NR.1 ȘI
ANEXA NR.2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

88

11.04.2022

89

11.04.2022

90

18.04.2022

Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al
oraşului Ştei din data de 18 aprilie 2022, ora 16.00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei
oraşului Ştei.

Realizat

91

18.04.2022

Realizat

92

18.04.2022

Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 11 aprilie 2022
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2022

93

18.04.2022

Privind aprobarea Nomenclatorului stradal al ORAȘULUI ȘTEI, JUDEȚ BIHOR

Realizat

94

18.04.2022

Privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării generale ordinare a acţionarilor S.C
Solceta S.A. Ştei, care va avea loc în data de 16.05.2022, ora 17,00, în sala de şedinţe a Primăriei
oraşului Ştei, str. Andrei Mureşanu, nr. 4B şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local în A.G.A.
S.C. Solceta S.A. să susţină şi să voteze punctele de pe ordinea de zi şi să semneze actele finale ale
şedinţei Adunării generale ordinare a acţionarilor S.C.Solceta S.A.Ştei.

Realizat

95

28.04.2022

Realizat

96

28.04.2022

97

28.04.2022

Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de
28 aprilie 2022, orele 13:00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local
al oraşului Ştei din data de 18 aprilie 2022
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023

98

06.05.2022

99

06.05.2022

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al

Realizat
În
derulare

Realizat

Realizat
În
derulare
Realizat
Realizat

oraşului Ştei din data de 06 MAI 2022, orele 08:30, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de
28 aprilie 2022
Privind aprobarea trecerii din domeniul privat al oraşului Ştei în domeniul public al oraşului Ştei a
cotei de 1216/1860 parte din imobilul teren cu numărul cadastral 50524 înscris în CF 50524 Ştei, a
cotei de 1067/1632 parte din construcţia C1 (reprezentând unitatea individuală U1 – CF 50524-C1-U1
Ştei) şi cota de 1/1 parte din construcţia C2 din CF 50524-C2 Ştei , amplasamentul fiind pe strada Poet
Andrei Mureşanu nr. 4B, situat în oraşul Ştei, jud. Bihor – sediul Primăriei oraşului Ştei şi anexe .

100

06.05.2022

101

06.05.2022

102

06.05.2022

Privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de combustibil al autovehiculelor și
utilajelor aflate în dotarea proprie a U.A.T. Orașul Ștei, conform Anexei

Realizat

103

06.05.2022

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ștei, județul Bihor

104

06.05.2022

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat al oraşului Ştei în domeniul public al oraşului Ștei a
imobilului cu numărul cadastral 50141 înscris în CF 50141 Ştei în suprafaţă de 1747 mp
amplasamentul fiind reprezentat de strada SPORTULUI, situată în oraşul Ştei, jud. Bihor.

În
derulare
Realizat

105

13.05.2022

Realizat

106

13.05.2022

107

13.05.2022

Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al
oraşului Ştei din data de 13 MAI 2022, orele 13:00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local
al oraşului Ştei din data de 06 mai 2022
Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Ştei la data de 31.03.2022, (contul
de execuţie venituri şi contul de execuţie cheltuieli), conform situației financiare la 31.03.2022, depusă
la AJFP ORADEA,Serviciul Sinteză și asistența elaborării și execuției bugetelor locale

108

13.05.2022

Privind aprobarea închirierii de către Colegiul Național “Avram Iancu” Ștei, prin licitație publică, a unui
spațiu în suprafață de 34,78 mp cu destinația birou administrativ aflat în Căminul nr.1 din incinta
Colegiului Național “Avram Iancu” Ștei, proprietatea publică a orașului Ștei, și în administrarea
Colegiului Național “Avram Iancu” Ștei, situat în localitatea Ștei , strada Lucian Blaga nr.6, județul
Bihor.

În
derulare

109

13.05.2022

Privind desemnarea noului reprezentant al Consiliului local al orașului Ștei în AGA SC SOLCETA SA Ștei

Realizat

110

13.05.2022

Privind aprobarea noului membru în

Realizat

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale „CENTRUL

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOȚI” SRL Ștei
111

13.05.2022

Privind însuşirea valorii de piaţă obţinute în urma evaluării imobiliare pentru terenul cu nr. cad.
50738 = 77 mp înscris în CF 50738 Ştei – proprietatea privată a oraşului ŞTEI, valoare de 19.278
(nouăsprezece mii douăsuteşaptezecişiopt lei) respectiv 3900(trei mii nouă sute) euro la cursul valutar
din data de 16.04.2022 , teren situat în oraşul Ştei str. Cuza Vodă nr. 6, conform raportului de
evaluare a proprietăţii imobiliare care face parte din prezenta hotărâre şi aprobarea vânzării, cu
aplicarea clauzei de preempţiune, a terenului către S.C. ARISTO COM S.R.L. ŞTEI, proprietarul
construcţiei înscrise în această carte funciară .

Realizat

112

13.05.2022

Privind aprobarea modificării HCL nr. 195/12.11.2021 Privind aprobarea cererii de trecere din

În
derulare

113

13.05.2022

195/12.11.2021
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de cofinantare pentru investiția „CONSTRUIRE
POD PESTE CRIȘUL BĂIȚA DE PE ALEEA MIRON POMPILIU, ȘTEI”.

114

13.05.2022

PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI
ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON POMPILIU ȘTEI, TITLU
PROIECT: ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON POMPILIU
ȘTEI, SURSA DE FINANȚARE:PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C
10 – FONDUL LOCAL

În
derulare

115

13.05.2022

PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI
ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SALA DE SPORT DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON
POMPILIU ȘTEI,TITLU PROIECT: ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SALA DE SPORT DE
LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON POMPILIU ȘTEI
SURSA DE FINANȚARE: PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C 10 –
FONDUL LOCAL

În
derulare

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de
Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, în domeniul
public al Oraşului Stei, judeţul Bihor, în scopul funcţionării în incinta acestuia a activităților specifice
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Ștei, Poliției Locale Ștei, Direcției de
Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Ștei, și alte activități specifice, în funcție de nevoile
identificate de administrația publică locală, servicii publice de interes local, a imobilului situat în Orașul
Stei, pe str. Andrei Mureșanu, nr. 4/A, județul Bihor, respectiv cota-parte a acestuia aflată în domeniul
public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală,
prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, în sensul anulării art. 3 din HCL nr.

Realizat

116

13.05.2022

PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI REABILITARE,
MODERNIZARE CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘTEI,TITLU PROIECT: REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE
PRIMĂRIE ȘTEI,
SURSA DE FINANȚARE: PLANUL
NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C 10 – FONDUL LOCAL

În
derulare

117

13.05.2022

PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI „ELABORARE ÎN
FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI ȘTEI”,TITLU PROIECT: „ELABORARE
ÎN FORMAT GIS A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI ȘTEI”,
SURSA DE FINANȚARE:
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C 10 – FONDUL LOCAL.

În
derulare

118

13.05.2022

PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI REABILITARE
ENERGETICĂ CLĂDIRE DISPENSAR ȘTEI, TITLU PROIECT: REABILITARE ENERGETICĂ CLĂDIRE
DISPENSAR ȘTEI
SURSA DE
FINANȚARE:PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C 10 – FONDUL
LOCAL

În
derulare

119

13.05.2022

PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI
ÎMBUNĂȚĂTIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU ȘTEI, TITLU
PROIECT: ÎMBUNĂȚĂTIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU ȘTEI,
SURSA DE FINANȚARE: PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C 10 –
FONDUL LOCAL

În
derulare

Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a
20.05.2022 Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 20 MAI 2022, orele 12:00, care va avea loc în
sala de ședință a Primăriei oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a
20.05.2022
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 13 mai 2022
Privind aprobarea constituirii în favoarea concesionarului S.C. Nova Power & Gas S.R.L.
Cluj Napoca, cu titlu gratuit, în baza unui contract de comodat, dreptul de folosinţă cu scop
de utilitate publică a unui teren în suprafaţă de 29 mp (6,50 m x 4,50 m), respectiv terenul
20.05.2022 cu nr. cad. 51397 înscris în CF 51397 Ştei, aflat în proprietatea publică a oraşului Ştei,
conform planului cadastral anexat, drept de folosinţă cu scop de utilitate publică necesar
amplasării Staţiei de Reglare de Sector (SRS Ştei) .

Realizat

120
121

122

123

Realizat
În
derulare

Privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici și de cofinantare pentru investiția
20.05.2022 "EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ORAȘUL ȘTEI "

Realizat

Privind aprobarea ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării generale ordinare a

Realizat

124

20.05.2022 acţionarilor S.C Solceta S.A. Ştei, care va avea loc în data de 17.06.2022, ora 17,00, în sala
de şedinţe a Primăriei oraşului Ştei, str. Andrei Mureşanu, nr. 4B şi împuternicirea
reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. S.C. Solceta S.A. să susţină şi să voteze
punctele de pe ordinea de zi şi să semneze actele finale ale şedinţei Adunării generale
ordinare a acţionarilor S.C.Solceta S.A.Ştei.
Privind aprobarea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție:
,,Digitalizarea serviciilor orașului Ștei” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente
Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV –
Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 31 mai 2022, orele 14:00, care va avea loc în sala de ședință a Primăriei
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 20 mai 2022
Privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a patru loturi de teren, - lotul nr.1 situat în
orașul Ștei str.Trandafirilor identificat prin număr cadastral 50271 în suprafață de 55 mp
înscris în CF 50271 Ștei, lotul nr.2- situat în orașul Ștei str.Trandafirilor identificat prin
număr cadastral 51290 în suprafață de 48 mp înscris în CF 51290 Ștei, lotul nr.3 situat în
orașul Ștei str.Independentei identificat prin număr cadastral 50678 în suprafață de 712
mp înscris în CF 50678 Ștei, lotul nr.4 situat în orașul Ștei str.Independentei nr.29
identificat prin număr cadastral 50353 în suprafață de 461 mp înscris în CF 50353 Ștei,
proprietatea privată a orașului Ștei

În
derulare

Privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a unui imobil- Hală piață cu copertină și
teren aferent situat în orașul Ștei str. Poet Andrei Mureșanu identificat prin număr
31.05.2022
cadastral 51247 în suprafață de 550 mp- teren și 51247-C1 în suprafață de 448 mp 129
suprafață construcție(clădire) înscris în CF 51247 Ștei, proprietatea privată a orașului Ștei.

În
derulare

Privind aprobarea schimbului locuinței ANL, deţinută de domnul GOGOAŞĂ DANIEL,
situată în oraşul Ştei, str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3A, et. P, ap. 3, judeţul Bihor, cu
31.05.2022
locuinţa A.N.L. situată în oraşul Ştei, str. Andrei Mureşanu, nr. 2 A, bl. Z-2, Sc. B, etaj 2,
130
ap. 18, judeţul Bihor, rămasă vacantă în urma renunţării la aceasta de către d-na Bîrzan
Cristina.

Realizat

Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament cu două camere) din blocul
131 31.05.2022 de locuinţe ANL, situat în oraşul Ştei, str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3A, et. P, ap. 3, judeţul
Bihor, domnului Iordache Ionuţ-Ovidiu

Realizat

125

20.05.2022

126

31.05.2022

127

31.05.2022

128

31.05.2022

Realizat
Realizat
În
derulare

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
132 17.06.2022
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a
133 17.06.2022 Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 17 iunie 2022, orele 14:00, care va avea loc în
sala de ședință a Primăriei oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei
17.06.2022
134
din data de 31 mai 2022
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafață de 4911 mp ( aflat pe nr. top.

135 17.06.2022 1470/13 = 71 mp/539 mp din CF 507 Ştei, nr. top. 1465 = 37 mp/5374 mp din CF 3900 Ştei, nr.

top. 1396/3 = 217 mp/2408 mp din CF 3496 Ştei, nr. top. 1470/4 = 68 mp/68 mp, 1435/4 = 80
mp/137 mp, 1434/2 = 57 mp/90 mp, 1433/2 = 63 mp/104 mp, 1432/2 = 148 mp/252 mp, 1431/4
= 88 mp/267 mp, 1430/2 = 89 mp/144 mp, 1429/2 = 122 mp/191 mp, 1428/2 = 99 mp/151 mp,
1427/2 = 108 mp/173 mp, 1426/2 = 124 mp/205 mp, 1425/2 = 77 mp/187 mp, 1424/2 = 81
mp/165 mp, 1423/2 = 54 mp/111 mp, 1422/2 = 58 mp/129 mp, 1421/2 = 121 mp/237 mp,
1405/2 = 428 mp/428 mp, 1404/2 = 72 mp/72 mp, 1403/2 = 86 mp/86 mp, 1402/2 = 86 mp/86
mp, 1401/2 = 104 mp/104 mp, 1400/2 = 104 mp/104 mp, 1399/2 = 99 mp/115 mp, 1398/2 = 97
mp/97 mp, 1397/2 = 101 mp/101 mp, 1395/2 = 119 mp/129 mp, 1394/2 = 87 mp/104 mp,
1393/2 = 86 mp/108 mp, 1392/2 = 122 mp/122 mp, 1391/2 = 108 mp/129 mp, 1390/2 = 126
mp/183 mp, 1389/2 = 134 mp/162 mp, 1388/2 = 112 mp/119 mp, 1387/2 = 106 mp/129 mp,
1386/2 = 97 mp/97 mp, 1385/2 = 117 mp/137 mp, 1384/2 = 95 mp/111 mp, 1383/2 = 120
mp/140 mp, 1382/2 = 94 mp/101 mp, 1380/2 = 90 mp/90 mp, 1378/4 = 86 mp/86 mp, 1376/2 =
86 mp/86 mp, 1375/2 = 90 mp/90 mp, 1373/2 = 97 m/115 mp, toate din CF 290 Ştei) şi trecerea
acestei suprafeţe de 4911 mp aferente pentru „Spaţiu verde şi trotuar aferent str. 13 Septembrie din
oraşul Ştei ”

136 17.06.2022 pentru aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a orașului Ștei, pentru perioada
2021-2030
137 17.06.2022 Privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare a Oraşului Ştei în faţa instituţilor si autorităţilor publice, conform Contractului
de asistenţă juridică Nr. 81/07.06.2022, în vederea soluţionării cererii înscrise în registrul
oraşului sub nr. 3464/19.04.2022, formulată de SC Europay Soluţions Ltd
138 17.06.2022 Pentru aprobarea Acordului de principiu pentru demararea și susținerea cofinanțării în
vederea achiziționării de echipamente și aparatură medicală în cuantumul contribuției
administrației publice locale
139 17.06.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I, anul
2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
140 17.06.2022
Privind rectificarea bugetului local al orașului Ștei pe anul 2022.

Realizat
Realizat
Realizat
În
derulare

Realizat
Realizat

În
derulare
Realizat
Realizat

