JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI

CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat azi, 30 iunie 201 6 la sala de sedinte a Consiliu,Lui local al orasului Stei, cu ocazia
sedintei de lucru extraordinare a acestuia Ja care participa un numar de 14 consilieri locali din totalul
de 15 si cs.jrs. Cons.local Stei dl.Oras Ionut, absentand dl.consilier local Duse Calin Ioan.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei pa(icipa dl.ing.l3alaj Gheorghe Iulian, primar si
dna jrs.Dale

Voichita Mariana, secretar.
Pentru asigurare sonorizare si inregistrare sedinta partic ipa dl.Sere Alin, inlbrmatician iar
pentru sustinere rapoft de specialitate si redactare proces verbal, dl.csjrs.Tirla Liviu.
Sedinta a inceput la orele 13,00, fiind convocata in baza Dispozitiei Primarului nr.129/2016.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi.Dna Dale Voichita N4ariana , constatand prezenta
consilierilor locali, in vederea adoptarii de hotarari valabile, da cuvantul dnei consilier local Boloca
Nicoleta, care in sedinta anterioara, de constituire a Consiliului local al orasului Stei a fost aleasa
presedinte de sedinta pentru a conduce lucrarile sedintei de cor:Lsiliu local pe luna iunie 2016.
lnainte de a se intra in lucrarile propriu zise ale sedintei, dl.Nlortan loan propune ca sedintele
de consiliu local din acest mandat sa inceapa cu o rugaciune si anume Tatal Nostru.Dl.Staniste Ovidiu
spune ca nu crede ca e cazul deoarece intre dnii consilieri locali pot fi de alte religii sau atei.Dl.Miara
Horia spune ca se va putea trece in ROF acest lucru si propune completarea ordinii de zi a tuturor
sedintelor de consiliu local cu punctul Djverse.Se supune la vot ordinea de zi, conform propunerii
executivului fiind aprobata cu l3 voturi si o abtinere, Miara Horia, deci netrecand cele 2 amendamente
care au fost propuse.
Punctul 2: Depunerea juramantului de catre dl.Rengle Dorin Aurelian, consilier local in
Consiliul local al orasului Stei. Se depune Juramantul de catre Cl. consilier local Rengle Donn
Aurelian, care rosteste cuvantul Jur cu mana pe Biblie si semneaza JtLramantul.ln continuare dna
Boloca Nicoleta multumeste pentru atentie in calitate de presedinte cle sedinta si ureaza succes

consilierilor locali si executivului in acest mandat.
Punctul 3: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare
a Consiliului local al olasului Stei.Se prezinta situatia din comisii de catre presedintiide comisii.La
comisia nr. l, dl.Cuc Adrian spune ca s-a votat acest punct cu 3 voturi pentru si 2 abtineri,dar s-a venit
cu amendamente. Dl. Cioara Marius a propus ca plicul cu documentele de sedinta sa se ridice de
fiecare consilier local de la Primaria orasului Stei. Dl.Miara Horia a propus urmatoarele: Ia art.34 din
ROF sa se mai adauge un alineat si anume ca fiecare sedinta sil contina si un punct, Diverse, perioada
de 3 t'espectiv 5 zile in vederea anuntarii consilierilor locali sa se respecte, votul secret in comisii cu
privire la persoane si oricare dintre consilieri sa poata participa la sedintele altei comisii. De
asemenea. dna cons.local Matei Cristina a propus ca sedintele de consiliu local sa se desfasoare dupa
orele l6.00.Vizavi de propunerea dlui Miara Holia referitoare la punctul Diverse,ca sa se poata
include la ordinea de zi. dna Dale Voichita Mariana spune ca acest lucru se poate hotari in functie de
ordinea de zi si nu e obligatoriu ca sa se treaca in ROF. Vizavi de ora de desfasurare a sedintelor de
consiliu local, dna Dale Voichita Mariana spune ca de 8 ani de zile se tine de la orele 13.00, fiind
aprobat prin ROF de catre consiliu local acest lucru,deoarece la orele respective e prezent toL
executivul.In continuare se prezinta situatia din comisia 2, care a votat PH cu 3 voturi pentru, o
abtinere si un vot impotriva. D l.Morlan loan spune ca a votat irnpotriva in comisie si va fi de acord crt
PH daca se va tine cont de propunerile sale si anume: la incep,utul fiecarei sedinte sa se inceapa cu o
rugaciune, Tatal Nostru si conform art.20 lit.e din ROF sa poata participa si ceilalti corrsilieri la

sedintele altor comisii, nu numai presedintele de comisie, si conform art.56 din ROF, ar trebut ca
dupa validarea alegerilor consilierilor locali sa li se elibereze legitimatia de consilier precum sl
semnul distinctiv prevazut de Statutul alesilor locali. Dna Dale Voichita Mariana spune ca li se vor
elibera legitimatiile , fiind date pozele pentru intocmirea legitirnatiilor.Comisia 3 a dat aviz favorabil
cu unanimitate pentru acest punct.In continuare se supune la vot varianta executivului, fiind 2 voturi
pentru si l2 abtineri.ln continuare se supun la vot amendamentele, dupa cum urmeaza:
Cel propus de dl.Cioara Marius,ca plicul cu materialele pentru sedintele de consiliu local sa se
ridice de la sediul Primariei,iar cele mai vaste sa se puna pe emailul <.:onsilierilor locali.Acest
amendament a trecut cu llioturi pentru si unul impotrira. Mortan Ioan.ln continuare se supun la vot
propunerile facute in cornisiide catre dl.Miara Holia si anume Introducerea punctului Diverse pe
brdinea de zi, votul in comisii cu privire la persoane sa fie secret, perioada de 3 respectiv 5 zile pentru
anuntarea consilierilor locali pentru sedinta sa se respecte si onicare dintre consilierii locali sa poata

participa la sedintele de comisii si nu numai presedintele, primele 3 clin acestea nu acestea nu au trecut
oUtinuna 5 voturi pentru si 9 abtineri.Propunerea dnei Matei Cristina, ca sedintele de consiliu local sa
netrecand
se tina dupa orele i6.00 a obtinut 4 voturi pentru, unul impotriva,Mortan Ioan si 9 abtineri,
nici acest amendament. Propunerile facute de dl.Mortan Ioan ca fiecare Sedinta sa inceapa cu o
rugaciune. Tatal nostru a fost votat cu l2 voturi pentru si 2 abtineri, Cuc Adrian si Jude Alexandru Jan
iaipropunerea facuta de dansul si dl.Miara Horia ca fiecare consilier local sa poata participa si la
sedintele altor comisii a trecut cu l0 voturi pentru si 4 abtineri, dar cu conditia ca votul sa fie
consultativ.se supune la vot PH, fiind aprobat cu unanimitate, cu amendamentele propuse si care au
fost votate cu majoritatea pentru.
punctul i. Proiecfde hotarare privind aprobarea organizarii .,sarbatorii zilelor orasului Stei2016,', in perioada 29 august - 4 septembrie 20l6.Se prezinta s;ituatia din comisii, dupa care se trece la
discutii.Mortan loan spune ca nu a fost de acord cu acest punct, deoarece nu a avut detalii privind
desfasurarea acestuieveniment si un program.Nu stie cu ce state si localitati suntem infratiti si nici
care e bugetul alocat pentru cele I zile.
Dl.primar Balaj Gheorghe lulian spune ca s-a trecut pe perioada de o saptamana desfasurarea
acestui eveniment deoarece sunt cuprinse activitati sporlive, apoi la centrul de creatie, concurs de
biciclete, activitati sportive, pentru a se angrena majoritatea locuitorilor orasului Stei in acest
eveniment al orasului.In continuare se supune la vot PH pe ansamblu fiind aprobat cu 9 voturi pentlu
si 5 abtineri (Miara Horia, Rengle Dorin Aurelian, Matei Cristina,Borza Horea Cristian, Mortan loan).
punctul 5: Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului Fondului Forestier
proprietate publica a orasului Stei,UP I Stei.Se prezinta situatha din comisii, dupa care se tlece la
'disiutii.Moitan
Ioan spune ca nu a fost de acord cu PH in comisie deoarece nu e de specialitate
forestier si nu stie ce inseamna UP 1, la care dl.Cioara Marius ii da raspunsul spunand ca inseamna
unitatea de productie I .De asemenea dl.Moftan Ioan spune ca nu stie in ce stadiu e contractul din
25.12.2014,de asemenea nu e trecut nici art.si litera din lege pentru a vedea ce trebuie sa
voteze.Trebuia prezentat un raport de inventariere a padurilor aflate in administrare, pe picior ca sa
stim suprafata, cadastralele si un proces verbal de inventariere.
bl.Rengle Dorin Aurelian intreaba cat dureaza de la semnarea contractuluipana la punerea in
practica.Contr;tul e din 2014 si considera ca vechiul consiliu local trebuia sa rezolve acest lucru.
Dl.Cioara Marius spune ca dl.Stan Daniel a fost la seclinta comisiei I dar a trebuit sa se duca la
Spitalul Neuro. Amenajamentul silvic respectiv este biblia padurii.Contractul a demarat in 2014 in
uima unui HCL.Spune ca acest lucru cuprinde 3 etape: invent.arierea fiecarui arborete, aprobarea de
catre Romsilva si a 3-a etapa, aporbarea de catre Minister in urma demersurilor facute si a actelor
n, i se pare normal ca acest amenajament sa fie aprobat intr-o
intocmite.Dl. Miara Horia rpun"
"u
sedinta extraordinara si sa fie facute taierile anul trecut fara aprobarea acestui amenajament Dna Dale
Voichita Mariana spune ca e vorba de taierite de igiena, iar la intreabarea dlui Miara Horia daca e
spune ca
legal cum s-a procedat in sensul ca s-a suplimentat taierea in baza unui amenajament, dansa
da.Dl.Mortan Ioan intervine si spune ca pi baza amenajamentului cue nu e aprobat s-au facut taierile

a

Sa se
ceea ce nu i se pare corect si a cerut valoarea proieCtului pentrll a vota in cunOStina de cauZa
lemne'
constituie o comisie din cadul Primariei Stei pentru a se vedea daca mai exista cantitatea de

de noi
Dna Dale Voichita Mariana spune ca este vorba de un Qontract de administrare incheiat

si Romsilva.

Dl.primar spune ca ceea ce s-a facut in anii antet'iori sunt taierile de igiena, primindu - se de la
Ocolul Silvic adresa in urma careia s-au solicitat si aprobat in consiliul local taierile respective.
Noi avem contract de administrare cu Romsilva pentru 190 ha padure.ln cazul unui control ei
Nu noi
raspund de aceasta padure, intrucat o administ|eaza! S-a facut inventarierea masei lemnoase
voturi pentru si 4
facem taierile,ci ei pe baza amenajamentului silvic! Se supune la vot PH, fiind l0
abtineri ( Miara Hoiiu,Mut"i Cristina, Borza Horea Cristina, ivlortan Ioan), deci a trecut PH.
Punctul 6: Proiect de hotarare privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinte ANL, situat pe str.Poet Andrei Muresanu, nt.2A,bl'22' sc A, parter ap, 3, orasul Stei'
jud.Bihor. alu; Vorai Ceorge Vlad. Se prezinta situatia din cornisii, dupa care se trece la discutii
Dl.Mortan loan spune ca sunt date contradictorii intre <lata cererilor depuse a catorva persoane
la care
solicitante de ANL si daia aprobarii si intreaba cand s-a facut ultima evaluare la acest ANL,
detalii
multe
mai
fi dorit
dl.Oras lonut spune ca la flecale nume este un dosat'.Mortan Ioan spune ca ar
trecut odata prin
despre Morar George Vlad, iar dna Boloca Nicoleta spune ca aceste cereri au
.oniiliul local, ordinea repartitiei fiind in functie de criteriile de repartizare.Dna Dale Voichita
lonut
Mariana spune ca 3 persoane au refuzat sa li se repartizeze ap.ANL si s-a ajuns la dl'Morar-oras
criteriile de
spune ca avem intoc.rnit un tabel si se voteaza in ordinea vechimii cererii, verificandu-se
pentru sj o
voturi
l3
eligibilitate. Se supune spre aprobare PH pe ansamblu, rezultatul flind urmatorul:
abtinere. Moftan loan.

punctul 7: proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in reparlizarea locuintelor pentru tinerri, destinate
inchirierii in orasul Stei.Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
unele lamuriri
Dupa prezentarea modificarilor p rezentale de catre dna Dale Voichita Mariana si
fiind aprobat
referitoare'la repaftitie date dlui Mortan loan, se supune spre aprobare PH pe ansamblu,
cu unanimitate de voturi.
local al
Nernaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinta de lucru extraodinra a consiliului
orasului Stei se incheie la orele 14.15.
pagini
Drept pentru care s-a lntocmit prezentul proces verbal care are un numar de 3
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL 7 din 30.06.2016 - Aprobarea ordinii de zi,
-HCL g din 30.06.2016- Apiobarea Regulamantului de Organizare si Functionare al
Consiliului local al orasului Stei.
-HCL 9 din 30.06.2016- Aprobarea organizarii ,,Sarbatorii orasului Stei-2016,, in
,perioada 29 august- 4 septembrie 2016'
proprietate
-11CL l0 din 30'06.2016- Aprobarea Amenajamentului fondului forestier
publica a orasului Stei, UP I Stei,

-HCLl1din30.06'2016-PrivindrepartizareaunuiapaftamentANLdinblocu|de
stei,
situat pe str.Poet Andrei Muresanu, nr.2A,bl.2L2, sc.A,parter, ap.3, orasul
ANL,
locuinte
jud.Bihor, dlui Morar George Vlad,
-HCL 12 din 30.06.2016- privind aprobarea criteriilor cadru pentru st ilirea ordinii
destinate
prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in reparlizarea locuintelor pentru tin ,
inch irierii in orasul Stei.
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