JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat azi, 28 iulie 201 6, la sala de sedinte a Consiliului local al orasului Stei,
ordinare a acestuia. la care participa un numar de I 4 consilieri locali din totalul de 15,

Alexandru Jan.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dl.Balaj Gheorghe Iulian,
Dale Voichita Mariana, secretar. Pentru sustinere rapoarte de specialitate parlicipa dnii
Sorin,ing.Mut Dan, de la Serv.urbanism si dna ing.Blaga Rodica, de la Biroul resurse
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin, i
redactare proces verbal dl.csjrs.Tirla Liviu.
Sedinta a inceput la orele 13,00 fiind convocata in baza Dispozitiei Primarului
filmata de pstul local de televiziune National TV Beius.
Dna Dale Voichita Maliana constatand prezenta coltsilierilor locali in vederea
hotarari valabile da cuvantul dlui conslier local Borza Horea Cristian care intr-o sedinta
ales presedinte de sedinta pe luna iulie 2016, penmtru a conduce lucrarile sedintei
Inainte de a se incepe la lucrarile propriu zise ale sedintei se rosteste rugaciunea Tatal N
Horia propune tinerea unui moment de reculegere in memoria dnei Sonia Draghici, dep
care a decedat in aceasta dimineata.Se tine momentul de reculegere dupa care se intra in
problemelor de la ordinea de zi.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi.Acest punct a fost aprobat ctt unanimitate de
prezenti.
Punctul 2: Anrobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului local al
de23.06.2016 si 30.06.2016. Dl.Morlan Ioan spune ca la sedinta de Consiliu local din
exista diferenta intre data inregistrarii cererii si cererea depusa de solicilant pentru
celerea e din 28 iunie si e inregistrata la Primarie pe data de 24 iunie De asemenea la o
dansului privind repartizarea urmatoarelor apartamente ANL, daca se vor respecta cri
cele noi, dna Dale Voichita a afirmat ca se vor respecta criteriile noi, la care dna
afirmat asa ceva.Dl.Moftan loan roaga ca se se completeze procesul vetbal respectiv cu
mai sus. Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de votuli de consilierii prezenti.
Punctul 3: Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului
Stei in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Stei Se prezinta situatia din
trece la discutii.Dna Dale Voichita Mariana spune ca I din cei 2 membri trebuie sa fie
precizarilor facute in adresa primita de la Spitalul orasenesc.
Dnul Rengle Aurelian propune cate un consilier local din fiecare grup de consil
dna Matei Cristina ca titular si pe dl.Mortan loan ca supleant.Dl Staniste Ovidiu propun
dnii Micle George Raul si Coroiu Manuela si ca supleanti pe dl Cuc Adrian si pe dna
Avand in vedere ca se voteaza pentru persoane, se va trece la votul secret, comp
pentru titulari si ceilalti 3 pentru supleanti,urmand sa fie alesi cate 2, conform propun
votului secret au fost alesi ca titulari dl.Micle George Raul cu l4 voturi pentru si dna
8 voturi pentru si 6 impotriva iar la supleanti Cuc Adrian cu 8 voturi pentru si 6 im
Nicoleta cu l4 voturi pentru, iar dnaMatei Cfistina a obtinut 6 voturi pentru si 8 impotri
Ioan idem.Acest punct a trecut cu 8 voturi pentru si 6 impotriva( Miara Horia' Matei Cr
Calin.Renele Aurelian, Mortan Ioan si Borza Horea Cristian). Dl.Rengle Aurelian
pentru dl.Micle George si anume : ce poate aduce in plus in noua functie si ce vechime
raspunde caa mai fost membru inCAlaSpitalul orasenesc Stei si cava solutiona prob
de necesitati.
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Punctul 4: Proiect de hotarare privind aprobarea masurilor survenite in Planul
functiilor publice din cadrul autoritatilor publice locale orasul Stei, jud.Bihor, pentru an 2016.Se
Horia.
prezinta situatia din comisii, dupa care Se trece la vot, fiind 8 voturi pentru Si 6 abtineri(
care a trecut
Matei Cristina,Duse Ioan Calin, Rengle Aurelian, Mortan Ioan si Borza Horea Cristian)
PH.

Punctul 5: Proiect de hotarare privind repartizarea unui apartament ANL situat
Muresanu, nr.2A, sc.A, ap.30, orasul Stei jud.Bihor dnei Todoca Ramona Paula Se p
comisii, dupa care se trece la discutii.Dl.Moftan Ioan spune ca a votat abtinere in comisi
avut toate datele mentionand ca trebuie si o lista de prioritati intocmita conform Ordinul
solicitat ca sa faca parte din cornisie cate un consilier din fiecare grup politic si nu s-a
lucru.spune ca nu e impotriva persoanei in a i se repartiza un apartament dar trebuie sa
aceasta lista de prioritati corect si in conformitate cu legislatia in vigoare.De asemenea
mentioneaza ca lista de prioritati trebuie intocmita anual.
Miara Horia spune ca inca din toamna anului 2012 si primavara anului 2013 s-a
o comisie pentru inventarierea situatiei la apaftamentele ANt.. S-a constatat ca Sunt vr(
ap.fibere.s-a stabilit sa se reparlizeze la altii.Toate aceste apartamente au fost atribuite i
care nu au fost actualizate anual.E aceeasi Iista de acum 3 ani.Nu crede ca intre timp
modificaril O sa voteze impotriva!
cioara Marius spune ca in 2012-2013 s-a format o comisie si toli consilierii au
pafte din acea comisie, inclusiv dl.Miara Horia.Acea lista a fost intocmita in mai- iunie
cu unanimitate de voturi, facandu-se conform legii.se supune la vot, rezultatul fiind urr
pentru-8, impotriva-5(M iara Horia, Matei Cristina, Duse Ioan Calin, Rengle Aurelian,
abtinere, Borza Horia Cristian, deci n-a trecut PH.
Punctul 6: Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii la nivelul orasului
tehnice de urbanism si de amenaiare a teritoriului , precum si aprobarea Regulamentulu
functionare al acestei comisii. Se prezinta situatia pe comisii dupa care se trece la di
propune ca la arI.3 alin.2 sa se faca modificari in sensul ca e neconcordanta intre ce vc
ia se modifice ca presedintele comisiei sa ramana viceprimarul Dl.Miara Horia propun
Regulamentul propus si sa se suplimenteze cu 2 posturi, in sensul ca sa ramana
lrr" bri ti il propune din partea grupului pe dl.Mortan loan.Dl.Harn Mrhar spune ca de
primarului e vicepruimarul. Se supune Ia vot, aprobandu-se cu 8 voturi pentru si 6
Matei Cristina,Duse loan Calin. Rengle Aurelian, Mortan Ioan si Borza Horea Cristian
executivului.
Punctul 7: Proiect de hotarare privind aprobarea formarii r.rnui numar cadastral
de 4 mp (aflat pe nr.top 1 507/4 din CF 126 Stei) precum si aprobarea dezmembrarii nr'
din cF 50602 srei in doua loturi(lotul nr.l in suprafata de 130.387 mp si lotul nr.2 in sr
pentru obiectivul ,,Alimentare cu enelgie electrica platforma de stocare temporara d
)0kv cu 2 stalpi plantati" din cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al
rud.Bihor si catre Depozitul de deseuri neconforme din orasul Stei), precum si
numarului cadastral care se formeaza in favoarea orasului Stei.Se prezinta situatia pe
supune la vot PH, rezultatul fiind urmatorul: voturi pentru-8, impotriva-6( Miara
Duse loan Calin, Rengle Aurelian, Morlan Ioan si Borza Florea Cristian) deci n-a
Punctul 8: Ploiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism P
zonal) pentru schimbarea destinatiei din Centrala termica si cos de fum in Spatiu come
supermarket cu comert alimentar si nealimentar, cafenea, pe str.lndependentei, nr '29 d
jud.Bihor.Se prezinta situatia din comisii dupa care se trece la vot, acest punct trecand (
ii o abtinere. Duse loan Calin, care isi motiveaza votul intrucat considera ca nu e nevoi
supermanrket in Stei.
Punctul 9: Diverse.Se inscriu la cuvant urmatorii:
Staniste Ovidiu intreaba daca se mai poate interveni la ROF CL deoarece in
favorabil in unanimitate iar in plen s-a votat altfel, la care dl,Miara Horia intervine si
I nu s-a clarificat, urmand sa se pronunte in plen.
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Ham Mihai solicita pentru sedinta urmatoare listele intocmite pentru
spune ca
perioada 2008-2012 si daca n-au foat anual intocmite sa se spuna si de ce!Dna Dale Vo
aprilie
din
lesislatia veche nu prevedea ca sa se intocmeasca anual, legislatia modificandu-se
ca
201,6.Era criteriu I de repartizare in functie de vechimea cererii.Dl.Harn Mihai spune
ui Tdela
impotriva
consilieri
votztt
unii
ufmatoafea sedinta de consiliu local sa spuna de ce au
ordinea de zi, cu montarea stalpului si daca au respectat juramantul depus'
aqus
Rengle Aurelian spune ca au votat in unanimitate in sedinta de comisie deoarece s-a
materialul in aceasi zi.N-au stiut ce voteaza!
Mortan Ioan considera ca consiliul local e de ras! Ridica urmatoarele probleme:
-doreste o situatie a investitiilor facute pana in prezent: stadiu, finalizare, recepti
-o situatie cu lucrarile care se executa in prezent.Doreste valori, documente si l
joaca
copll,
-se solicita de cetatenii din zona la ANL ,str.Andrei Muresanu un loc de
in Piata,
nu
si
acol
tarcurilor
pentru
montarea
-este un tabel cu oamenii din zona Profi si 2 Pasi
-trebuie toaletate 2 salcii pletoase de pe str.Trandafirilor-zona garsoniere,
-langa Miorita, la orele 5 a..m.ard materiale textile care degaja miros insupo
solicita
-p. ,t..13 Sept.este un sant infundat si se deverseaza apa catre cele 3 case din
montarea unul Dec acolo,

-S-amarcatstr.AndreiMuresanusiparcarile.safiedelimitatesisasetreacanr

maslna pentru

cei care doresc sa le inchilieze,
e pericol de
la Bisericica romano-catolica , in zona, sunt 2 tarcttri si e usa deschisa'Se circul si
accidente

!

Matei Cristina spune ca a solicitat in cadrul comisiei I consumul pentru utilajel
executia busetara pana la 30.06.a c., defalcarea sumei de 175 mii lei si cheltuielile
verzi.lntreaba cand va primni raspuns

MiaraHoriaspunecaS-alasatpamantt]llaintersectiastr'C.VodasiAndrei
plombare in zona.Gunoaiele menajere sa se ridice cu ritmicitate lui Tlt: de Solceta
Cioara Marius: Este o situatie delicata cu locuitorii de la bl'6-10 de pe str'A M
punct de vedere in scris de la Asoc.de proprietari.ln urma-acestuia s-a trecut la montal
spatele blocurilor din zona Pietei.Pentru str.l3 Sept. a vorbit chiar dimineata cu dl.dir
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Maiei Cristina o sa i se dea raspunsul in termenul legal.Atat urbanismul cat si contabili'
NR,e vorba de
intocmit dari de seama pe sem.l. Plombarea pe str.M.Pompiliu e in administrarea cN

ilrl,C".un
DN-76.

raspuns
Mortan loan intreaba daca la intrebarea cu investitiile in curs si cele executate se va da

ln scns.

de urbanism
Dl. Primar spune ca vizavi de alimentarea cu gaz a orasului Stei s-a emis Cer
aceste
cu
stadiul
informare
cerem
pentru emitere avize pentru firma concesionara Periodic
avize.Contractul e intre Min.Energiei si Firma Melfi'
de inalta
Spune ca a ramas neplacut surprins ca nu s-a votat proiectul de la pct T cu
pentru zona
proiect
tensiune cure trebuia montai in apropierea Gropii de gunoi s-a pregatit un
joaca pentru
ANL in care sunt cuprinse toate zonele verzi si s-a discutat de anul trecut pentru un loc de
prorietari de la
copi.Vizavi de tarcuiile de gunoi: amplasamentul lor s-a facut_ prin hotararea Asociatie de
parcare
sr sunt
o
zona
fiecare.Pentru cele de la marginea soselei s-a primit acceptul de la cetateni.Este
iilor de pe
pe partea pe care nu se circula.Se pot pune lacate. Se va face in toamna toaletizarea sal
arderea
vizavi
Stei
SC
str.Trandafirilor, cand nu sunt pe vegetatie S-a discutat cu conducerea
t foarte scumpe
combustibilului si acestia au afirmat ca nu folosesc textile penmtru ardere.Centralele
Vizavi de parcari,
si nu e cazul sa se expuna.Santul de pe str.l3 Septembrie nu ne apartine, e al CNAI
bine
ne vom consulta cu oamenii si vom discuta in comisii.lncintele sunt in proportie de
gestionate.Se va monta un bec pe stalpul pe care a propus dl Mortan Ioan'
local al orasului
Nemaifiind alte probleme la oidinea de zi, sedinta de lucru ordinara a Consili
Stei se incheie la orele 14,33.
pagini'
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal, care are un numar de 4
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BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL24 din28.01.2016- Aprobarea ordinii de zi,
-HCL 25 din 28.07 .2016-Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consili

local al orasului

stei din data de 23.06.2016 si 30.06.2016,
orasului Stei in
-HCL 26 din 28.06.2016- privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local
Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Stei,
a functiilor
-HCL 27 din28.07.2016- privind aprobarea masurilor survenite in Planul de o'
jud.Bihor,
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2016,
anul
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.20'16-HCL 28 din 28.07
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Regulamentului
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si
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de urbanism si de amenajare a teritoriului ,
functionare al acestei comisii,
urbanistic
-HCL 29 din28.07.2016- privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ(P
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con
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in
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si
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zonal) pentru schimbarea destinatiei din centrala
Stei,
orasul
supermarket cu comert alimentar si nealimentar, cafenea, pe str'lndependentei, nr'29

jud.Bihor.
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Jrs.Dale Voichita

