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Proces verbal
Încheiat azi 16.05.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna mai. Şedinţa a fost convocată de către
Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 135 din data de 05 mai 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 15. Absentează dl. Borza Horea, dl. i
dl. Du e Călin Ioan.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar –ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichi a Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă:
- Gagyi Palffy Iudita- consilier, din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei ora ului
tei.
Pentru redactarea procesului verbal al edin ei participă la şedinţă insp. Ora Alexandra, iar
pentru înregistrarea acestuia pe CD, participă la edin ă dl. Sere Alin.
Şedinţa a început la ora 08:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al ora ului tei,
pre edintele de edin ă roste te într-un cadru solemn, rugăciunea Tatăl Nostru.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, supune la vot aprobarea ordinii de zi după cum
urmează:
1. Aprobarea ordinii de zi.
2.Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui castral nou în suprafa ă de 3503 mp,
aferent ”Drumului de acces la Lacul natural tei”, precum i aprobarea trecerii numărului cadastral nou
din proprietatea ”Asocia iei Urbariale teiu”, în proprietatea ora ului tei i domeniul public al
ora ului tei.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 19849
mp, aferent „Sta iei de tratare a apei tei”, precum i aprobarea trecerii numărului cadastral nou din
proprietatea „Asocia iei Urbariale teiu”, în proprietatea ora ului tei i domeniul public al
ora ului tei
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte Prioritatea de
investi ii 5/b: Promovarea investi iilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea interven iei în
cazul dezastrelor i dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor, cu cererea de finan are cu
titlul „Probleme locale – metode de preven ie comune”.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte Prioritatea de
investi ie 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea i dezvoltarea patrimoniului natural i cultural, cu
cererea de finan are cu titlul „Protec ia valorilor naturale”.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte Prioritatea de
investi ii 6/b: investi ia în sectorul de apă pentru a îndeplini cerin ele aquisului de mediu al Uniunii
Europene i pentru a răspunde nevoilor identificate de către statele membre, pentru investi ii, care
merge dincolo de aceste cerin e, cu cererea de finan are cu titlul „Proiecte pentru protec ia resurselor
de apă în vederea protejării apelor subterane”.
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7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea desemnării persoanelor împuternicite să reprezinte UAT
tei în Programul Interreg V-A România –Ungaria.
8. Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2017
cu suma de 160 mii lei, atât la partea de venituri cât i la partea de cheltuieli, bugetul local al ora ului
tei, rectificat, va fi de 17.647,04 mii lei.
9. Proiect de hotărâre Privind aprobarea punerii în valoare(exploatarea) unei cantităţi de 727 m3
masă lemnoasă (principale 623 mc, conservare 14 mc, secundare rărituri 7 mc, igienă 83 mc), masă
lemnoasă din pădurea comunală Ştei, pădure aflată în administrarea Consiliului Local al oraşului Ştei
10. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL
situat pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3, sc. A, ap. 2, parter, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei DAMIAN
DANIELA MARIA
11. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL
situat pe str. Poet Andrei Mure anu, bloc Z4, sc. C, ap. 25, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui MAGHIAR
MARCEL FLORIN
12. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL
situat pe str. Poet Andrei Mure anu, bloc Z4, sc. B, ap. 19, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui COMAROMI
NICOLAE
13. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de locuinţe ANL
situat pe str. Poet Andrei Mure anu, bloc Z4, sc. B, ap. 13, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui BALACIU
DANIEL ANDREI
Ordinea de zieste votată de către consilierii locali cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui castral nou în suprafață de
3503 mp, aferent ”Drumului de acces la Lacul natural Ștei”, precum și aprobarea trecerii
numărului cadastral nou din proprietatea ”Asociației Urbariale Șteiu”, în proprietatea orașului
Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest
punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 19849 mp, aferent „Stației de tratare a apei Ștei”, precum și aprobarea trecerii
numărului cadastral nou din proprietatea „Asociației Urbariale Șteiu”, în proprietatea orașului
Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest
punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de proiecte
Prioritatea de investiții 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice,
asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor,
cu cererea de finanțare cu titlul „Probleme locale – metode de prevenție comune”.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest
punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de proiecte
Prioritatea de investiție 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural, cu cererea de finanțare cu titlul „Protecția valorilor naturale”.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest
punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de proiecte
Prioritatea de investiții 6/b: investiția în sectorul de apă pentru a îndeplini cerințele aquisului de
mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde nevoilor identificate de către statele membre,
pentru investiții, care merge dincolo de aceste cerințe, cu cererea de finanțare cu titlul „Proiecte
pentru protecția resurselor de apă în vederea protejării apelor subterane”.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest
punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea desemnării persoanelor împuternicite să
reprezinte UAT Ștei în Programul Interreg V-A România –Ungaria.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest
punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Ştei pe anul 2017 cu suma de 160 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli,
bugetul local al orașului Ștei, rectificat, va fi de 17.647,04 mii lei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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dl. Miara: doreste sa multumeasca in mod oficial Consiliului Jduetean Bihor pentru suma acordata
orasului Stei, mentionand totodata faptul ca, desi nu este o suma insemnata, are certitudinea ca proiectul
privind bazinul de inot didactic va fi aprpbat pentru orasul Stei, iar Consiliul Judetean Bihor va aloca in
acest sens aproximativ 40 de miliarde lei vechi.
In calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 9:Proiect de hotărâre Privind aprobarea punerii în valoare (exploatarea) unei
cantităţi de 727 m3 masă lemnoasă (principale 623 mc, conservare 14 mc, secundare rărituri 7 mc,
igienă 83 mc), masă lemnoasă din pădurea comunală Ştei, pădure aflată în administrarea
Consiliului Local al oraşului Ştei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: spune ca, inca de la inceput de mandat, a fost aprobat planul de amenjament silvic, iar
domnia sa a solicitat sa se infiinteze o comisie de inventariere a padurilor, pentru ca, din informatiile pe
care le detine, padurea detinuta de orasul Stei este exploatata peste masura. Constata cu stupoare ca la
aproximativ 1 an de la aceasta solicitare, nu s-a facut nimica. De asemenea, intreaba de ce populatia este
scoasa din ecuatiaa repartizarii lemnelor pentru incalzire. Totodata doreste sa i se prezinte modul in care
s-a facut repartizarea lemenelor la institutiile din oras. Doreste de asemenea, sa ii fie presentat
contractul cu firma care a intocmit amenejamentul silvic. Iin final spune ca, pentru o buna cooperare si
pentru ca proiectele executivului sa fie votate si de catre opozitiei, indiferent daca sedintele sunt
televizate sau nu, este nevoie de transparenta in luarea deciziilor, precum si de cooperare si de respectare
ale punctelor de vedere. Azi va vota acest PH dar solicita ca doleantele expuse la aceasta luare de cuvant
sa ii fie ascultate si sa i se raspunda la ele.
dl. Primar: sune ca, i se va pune la dispozitie dlui Mortand datele solicitate. De asemenea, solicita
grupului de consilieri PSD sa faca propuneri pentru persone care sa faca parte din comisia de
inventariere a padurilor, administrata momentan de catre RNP.
Legat de cantitatea de lemn exploatata anual, domnia sa spune ca se poate merge pana la 1000 m³, dar
Admnistratia Publica Locala a mers tot timpul sub aceasta valoare, deoarece RNP a propus valori mai
mici de 1000 m³ anual.
In final, apreciaza ca fiind viabila ideea de a repartiza lemne la copii care au probleme sociale dar au
rezultate bune la invatatura, iar legat de cantitatile de lemne repartizate la institutiile publice din oras,
aceste informatii vor fi puse la dispozitia consilierilor locali.
dl. Viceprimar: spune ca, maine la ora 09:00 se va iesi pe teren impreuna cu cei de la RNP. Cei interesati
pot participa. Vor mai fi si alete iesiri, asa ca cei interesati sa isi anunte intentiile de a participa la acest
gen de actiuni.
dl. Miara: propune executivului ca pentru urmatoarea sedinta ordinara sa intocmeasca un PH in vederea
constituirii unei comisii de inventarieire a padurilor orasului Stei.
In calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 10: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3, sc. A, ap. 2, parter, oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-nei DAMIAN DANIELA MARIA.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: intreaba de ce pana acum cvorumul de aprobare a acestor genuri de PH-uri a fost de 2/3 iar
acuma se accepta majoritatea calificata? Cand s-a gresit atunci sau acuma? De asmenea, solicita ca
acesti solicitanti sa fie reverificati de catre comisia ANL, deoarece datele acestora trebuie actualizate.
dl. Primar: este de acord cu solicitarea de reanalizare a dosarelor ANL, o considera oportuna si
pertinenta, totodata, solicita oportun amanarea luarii unei discutii cu privire la aceste 4 puncte de pe
ordinea de zi pentru sedinta ordinara din aceasta luna, pentru a se evita eventualele neclaritati sau
probleme.
dl. Miara: propune ca votul pentru punctele 10,11, 12 si 13 sa se faca impreuna si ca toti sa voteze
„abtinere” pentru a se putea vota dupa ce au fost verificate dosarele.
dl. Viceprimar: spune ca, azi la ora 08:30 comisia de verificare ANL urma sa se intruneasca in vederea
verificarii dosarelor, dar datorita faptului ca s-a tinut aceasta sedinta comisia va verifica dosarele dupa
finalizarea sedintei.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate alteluări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind votat cu
”ab inere”.
Acest proiect de hotărâre NU a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 11: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, bloc Z4, sc. C, ap. 25, oraşul Ştei, jud. Bihor,
d-lui MAGHIAR MARCEL FLORIN.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate alteluări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind votat cu
”ab inere”.
Acest proiect de hotărâre NU a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 12: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, bloc Z4, sc. B, ap. 19, oraşul Ştei, jud. Bihor,
d-lui COMAROMI NICOLAE.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate alteluări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind votat cu
”ab inere”.
Acest proiect de hotărâre NU a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 13: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Poet Andrei Mureșanu, bloc Z4, sc. B, ap. 13, oraşul Ştei, jud. Bihor,
d-lui BALACIU DANIEL ANDREI.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate alteluări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind votat cu
”ab inere”.
Acest proiect de hotărâre NU a fost aprobat de către consilierii locali.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 08:35, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces verbal, care este format din 6 ( ase) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 92 /16.05.2017 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 16 mai 2017, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 93/16.05.2017 - Privind aprobarea formării unui castral nou în suprafa ă de 3503
mp, aferent ”Drumului de acces la Lacul natural tei”, precum i aprobarea trecerii numărului cadastral
nou din proprietatea ”Asocia iei Urbariale teiu”, în proprietatea ora ului tei i domeniul public al
ora ului tei.
H.C.L. nr. 94/16.05.2017 - Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de
19849 mp, aferent „Sta iei de tratare a apei tei”, precum i aprobarea trecerii numărului cadastral
nou din proprietatea „Asocia iei Urbariale teiu”, în proprietatea ora ului tei i domeniul public al
ora ului tei
H.C.L. nr. 95/16.05.2017 - Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte Prioritatea de
investi ii 5/b: Promovarea investi iilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea interven iei în
cazul dezastrelor i dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor, cu cererea de finan are cu
titlul „Probleme locale – metode de preven ie comune”.
H.C.L. nr. 96/16.05.2017 - Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte Prioritatea de
investi ie 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea i dezvoltarea patrimoniului natural i cultural, cu
cererea de finan are cu titlul „Protec ia valorilor naturale”.
H.C.L. nr. 97/16.05.2017 - Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte Prioritatea de
investi ii 6/b: investi ia în sectorul de apă pentru a îndeplini cerin ele aquisului de mediu al Uniunii
Europene i pentru a răspunde nevoilor identificate de către statele membre, pentru investi ii, care
merge dincolo de aceste cerin e, cu cererea de finan are cu titlul „Proiecte pentru protec ia resurselor
de apă în vederea protejării apelor subterane”.
H.C.L. nr. 98/16.05.2017 - Privind aprobarea desemnării persoanelor împuternicite să
reprezinte UAT tei în Programul Interreg V-A România –Ungaria.
H.C.L. nr. 99/16.05.2017 - Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul
2017 cu suma de 160 mii lei, atât la partea de venituri cât i la partea de cheltuieli, bugetul local al
ora ului tei, rectificat, va fi de 17.647,04 mii lei.
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H.C.L. nr. 100/16.05.2017 - Privind aprobarea punerii în valoare (exploatarea) unei cantităţi de
727 m3 masă lemnoasă (principale 623 mc, conservare 14 mc, secundare rărituri 7 mc, igienă 83 mc),
masă lemnoasă din pădurea comunală Ştei, pădure aflată în administrarea Consiliului Local al oraşului
Ştei
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miara Horia Mugurel

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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