ROMANIA
JUDETULBIHOR
OMQUL STEI
str. Andrei IVhrresonu rv. 4 B, telefon 0259/
www. primariasteL ro, e-mail :

PROCES VERBAL
lncheiat azi, 2I decembrie 2017 1a sala de
te a Conr;iliului local a1
orasului Stei, cu ocazia sedintei extraodinare d maxima ulgenta Ia care
participa un numar de 13 consilieri locali din to
de 15, absentand dnii
Horia.
Duse Calin si Miara
Din partea conducerii Primariei orasului
participa dl.ec.Cioara
jrs.
viceprimar
si
dna
Dale
Voichita
Marius,
secrretar. Pentru
Palffy Iudita, Vieriu
sustinere rapoarte de specialitate participa: Tocut
Cristian. Cioica Nadia . Stan Daniel si Hasan An
Pentru redactare proces verbal participa dl.j Tirla Liviu
Sedinta a inceput la orele 13,00,fiind con ocata in brLza Dispozitier
Primarr rlr ri

nr

449 / 19.12.2017

.Dna Dale Voic

Mariana

corrstatand

prezenta consilierilor locali in vederea adoptarrr de hotarari valabile, da.
duce luc.:arile sedintei,
cuvantul dlui consilier local Cuc Adrian, pentru a
te de sedrnta pentru luna
acesta fiind ales intr-o sedinta anterioara p
ln curs.
Potrivit Regulamentului de orga n izare si fun tionare a Consiliului local
intr-un ,ladru solemn
al orasului Stei, presedintele de sedinta ros
rugaciunea,,Tatal nostru".

Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi.
Dl.Cuc Adrian, in calitate de presedinte
aprobare odinea de zi.Acest punct a fost aproba
abtinere, Mortan Ioan.Acesta isi justifica votul
lipseste de 1a sedinta si intreaba pe dna secretar
fara initiatorul proiectelor de hotarare, care es
prevazvta obligativitatea participarii acestuia
nr.215 I 2OO7 , privind administratia publica I
acte normative. Dna Daie Voichita Mariana sp
intrucat este prezent dl.viceprimar la sedinta,
primar, in lipsa acestuia.

e sedinta , supune spre
cu I 2 voturi pen.tru si <r
prin faptul ca dl.primar
se poal-e tine sedinta
dl.primar, deoarece este
sedinta r--onform Legi.
, precum si a celorlalte
ca sedinta se poate tine
de drept tine locul dlui

lbrmirii unui
Punctul 2:Proiect de hotirAre Privind a
numir cadastral nou in suprafafi de 2155 mp ( aflat pe nr. top. 2L6ll =
L4L rnplS4O np,22218 = 129 rrrpl648 mp,
llO = 162 nnpl7L4 rlnp,
23314 = 2O7 mpll448 nrp,234lL = 294 rnp 1462 np, 23612 = l5O
srpl775 np, 23a/2 = 167 rnpl65l rnp, 24Ol 3 = 495 xap | 2973 rnp.
mp din llF SZZ qteil,
24217 = 2s6lrO93 mp,24313 = r54 mpl9
i", precum ;i aprobarea
aferent pentru ,,Strada LIOAREI din oraqul

Statuhri RorrrAn. in
public
al rasului $tei.
proprietatea oragului $tei gi domeniul

trecerii numlrului cadastral nou din proprie
din comisii, dupa care
Acest punct a fost aprobat cu 1 1 voturi
Se prezinta situatia

trece la vot,

tru si 2 abtineri, Mortan

Ioan si Rengle Aurelian.

barea Jiormirii unui
Punctul 3: Proiect de hotlrAre Privind
numir cadastral nou in suprafali de de 4O3 mp ( aflat pe nr. top
21412 = 8l rnpl642 np, 223llO = 449 mP 714 tnp, :2ggl4 = 5g9
rrrplt44a lmp,234lL = 483 rnpl1462 tnP,
12 = 2a6 mpl775 rlnp,
23a/2 = 267 mpl65t mp, 24Oll3 = 875 p12973 tip, 24217 =
3641lO93 mp,24313 = 267 lnpl936 nnp,247 | = 360 mp/1430 mp din
IMIRES(IU din orasul
CF 572 $teif , aferent Pentru ,,Strada TUDOR
ui
cadastral nou din
n
qi
trecerii
$tei", precum aprobarea
proprietatea Statului RomAn, in proprietatea raqului gtei 9i domeniul
public al oraqului $tei.
din comisii, dupa care
11 voturi pentru, un vot

Se prezinta situatia

fost aprobat cu

trece la vot.Acest Punct a

triva,Mort,ln Ioan si

o

abtinere. Rengle Aurelian

Punctul 4: Proiect de hotirdre Privind probarea rlormirii unui
numir cadastral nou in suprafali de 3524 mp aflat pe nr, top. 2741L2
nrp, 2i'7/12 = 744
= L2l4 mp/6143 rlrp, 275118 = 688 mP/
mp/58o6 mp, 313/5 = 536 mP/5221 mP, 3 12 = 215 tnp/1588 mp
Sllll = L27 nplSal mp din CF 572 $tei)' aferent pe,ntru,"Stradi
si aprobarea trecerii
INDEPENDENTEI din oraEul Qtei",
Statului Romdn, in
numirului cadastral nou din proprieta
proprietatea oragului $tei qi domeniul public al rasului Stei..
Se prezinta situatia

din comisii, dupa care

fost aprobat cu 11 voturr Pentru,

rrh

1r^1- 1m

trece la vot.Acest Punct a

triva, Mort.an Ioan si

o

abtine re, Rengle Aurelian.

Punctul 5:Proiect de hotirire Privin

aprobarea transferului
partea
,,Milon Pompiliu"
dreptului de proprietate din
$colii
te in proprietatea sa gi
din orasul $tei, jude(ul Bihor a construcfiilor
Bihor. irrscrise in CF
situate pe str. Tineretului, nr. 2, loc $tei,
culturale - 625 mp,
50188 $tei(Cl - construclii administrative qi
anexi - 95 mpf qi de
C2 - construc{ii anexi - 191 mp' C3 - cons
pe str. Nicolae lorga, nr. 28, loc $tei' jud. Biho conform CF 5OO4a $tei,
HG rrr. 97O/2OO2,
in favoarea Oraqului $tei -domeniul public, co
domen tlui public al
(rnexct nr. 8 - Inuentarul bunurilor care
qi
orasului Stei, pozi4iile nr. 67,68 69.
Se prezinta situatra din comisii, dupa care
a fost aprobat cu 12 voturi pentru si unul impo

4

trece la vot. Acest punct
ortan Ioan.

Punctul 6: Proiect de hotdrire Privind

probarea PLANULUI DE

MOBILITATE URBANA DURABILA A OTAIUIUi $tC
trece 1a dis<:utii.
Se prezinta situatia din comisii, dupa care
pun
1e 6-1O de 1a ordrnea de
D1.Reng1e Aurelian , intreaba vizavi de
t bani.
zi daca sunt PH care se vor derula in 2018 si daca
Dl.Cioara Marius spune ca dintre acestea sunt unel(: care se vor
frina anul 2O2O.Yizavi
depune pana in f;rauarie 2018, termenul de
de bani, dansul spune ca noi le depunem si vo participa cu cota parte

care ne revine.Acest punct a fost aprobat cu
impotriva, Mortan Ioan.

2 voturi pontru si unul

Punctul 7: Proiect de hotirire Privind a barea SIIUDIULUI DE
proiectului,,Realizarea
TRAFIC, aferent ariei de studiu siinterven
de piste pentru biciclete, spa{ii pietonale ;i pia te in oraqul $tei'.
Se prezinta situatia din comisii, dupa care

fost aprobat cr-r 11 voturi pentru, o abtinere,

trece la volAcest punct a
gle Aurel Lan si un vot

imootriva. Mortan Ioan.

Punctul 8:Proiect de hotirire Privin

aprobarear modificirii
parcirilor publice qi de

Se prezinta situatia din comisii, dupa care

trece la disr:utii.

Regulamentului de Organizare ;i Funcfionare
resedinli aflate pe raza oragului $tei.

sunt foarte mari pentru
Dl.Rengle Aurelian spune ca tarifele propu
partea
ente la siuma de 50 de
de abo
Stei.Se propune ca sa se mearga pe
endamentul propus.Acest
lei, in loc de 150 lei.Se supune 1a vot PH cu
Dunct a fost aprobat cu unanimitate de voturi de nsilirii prezenti.

Punctul 9:Proiect de hotlrire Privind aprobarea Studiului de
DE PISTE PENTRU
Fezabilitate al Proiectului
RA$UL $TI}I", precum;i
BICICLETE, SPATII PIETONALE $I PIATETE
in cadrul Studiului
aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici
DE PISITE PENTRU
de fezabilitate al proiectului "REALIZAI
BICICLETE, SPATII PIETONALE $I PIATETE IN

RA$UL $TDI'

.

trece la vot.Acest punct a
situatia din comisii dupa care
fost aprobat cu 11 voturi Pentru si 2 abtin i,Mortan Ioan si Rengle
Se prezinta

Aurelian.

Punctul 1O:Proiect de hotirdre Privin

aprobareia proiectului
SPATII PIETONALE $I
acestuia in cadrul

,,REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICIC
PIATETE N Omgul, $TEI', in vederea
O, Axa prioritari 3,
Programului Opera{ional Regional 2014Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 3 , apelul d,e proiecte nr.
PORl2Ol7 l3l3'2lll7 REGIUNI' precum 9i aprobarea cheltuielilor
legate de proiect.

din comisii, dupa care se trece la vot.Acest punct a
voturl Pentru si 2 abtineri Mortan Ioan si Rengle

Se prezinta situatia

fost aprobat cu I I
Aurelian.

Privind aprobarea Indicatorilor
Punctul 1l:Proiect de hotirAre
-REABILIT

$I

Tehnico-Economici ai iNVEStitiEi

MoDERNIZARE

GRADINITA DIN ORA$UL $TEI".
Se prezinta siruatia din comisii, dr.pa care
a fost aprobat cu 12 votun pentru si o abtinere, M

trece la vc)t.Acest punct
Ioan.

Punctul 12: Proiect de hotirAre Privind aprobarea Indicatorilor
POD PESTE CRISUL
Tehnico-Economici ai investifiei "CON
BAITA DE PE ALEEA MIRON POMPILIU' $TEI'.

trece la vot.Acest Punct a
din comisii, dupa care
fost aDrobat cu unanimitate de voturi de consilierii prezenlr.
Se prezinta situatia

Punctul l3:Proiect de hotdrdre Privind probarea prarticipdrii la
licitafia de proiecte pe Programul Interreg V- Rominia -Ungaria,Axa
8/b cu proiectul ,,Centru Regional de Educa(ie Specializiri Tehnice nirii serviciului de
CRESTem impreuni zona $tei', aProbarea
precumr gi aprobarea
consultanli Pentru elaborarea cererii de
Studiului de
achizilionirii serviciilor de proiectare pentru
prefezabilitate pentru demararea contractirii.
Se prezinta situatia din comisii, dupa care
a fost aprobat cu 12 voturi pentru si o abtinere, M

trece la vot. Acesl punct
rtan Ioan.

Punctul 14: Proiect de hotirire Privind
licitafia de proiecte pe axa prioritare 13.1

robarea participirii la
ProgramuJl Operafional
oraselor mici si

Regional(PORI 2OL4-2O2O -',Sprijinirea

mijlocii"- Zona recreere(Centru multifunctional recreativ
Se prezinta situatia din comisii, dupa care
Aurelian intreaba ce
Dl.Rengle
multifunctional.Despre ce este vorba ?

Dl.Ciora Marius spune ca avem Proi
pentru care se va accesa londurl europene.
cea din spate zona de recreere, excluzand bazinele
Dl.Mortan loan intreaba daca se elimina ci
2 strazi, la care dl.Cioara Marius spune ca e vo
strazi, refacere trotuar si reabilitare strazi.Dl.
material se mentioneaza ca se va inchide circula
dl.viceprimar spune ca se schimba doar sensurile
Dl.Renele Aurelian intreaba daca valoarea
achita in acest an.Se supune la vot PH. Acest
voturi pentru si 2 abtineri, Mortan Ioan si Rengle

+

trece la dis,:utii.
insemana

centru

1 si nr'.2, str.Lioarei
din fata va fi piateta iar

nr.

tia masinilor de pe cele
de reabilitare a celor 2
ortan Ioan spune ca 1n
strazi, la care
e mers.

iciilor cu proiectele
ct a fost aprobat cu
urelian.

se
11

Punctul 15: Proiect de hotirAre Privind robarea p,articipirii la
licita{ia de proiecte pe axa prioritarl 13.1' Programul Operalional
ora;elor mici qi
rege
Regional(PORI 2O[4-2O2O "Sprijinirea
sociale.
mijlocii" - Reabilitarea qi modernizarea clidire
trece la vot.Acest
Se prezinta situatia din comisii, dupa care
fost aprobat cu 12 voturi pentru si 1 impotriva, M rtan Ioan.

Punctul 16: Proiect de hotdrire Privind
licitafia de proiecte cu proiectul ,,Mod
aprobarea achizilionirii serviciului de co
cererii de finan{are pentru obiectivul
Programul Interreg V-A Romdnia -U
,,Modernizare secfie balneologie", precum $i
serviciilor de proiectare pentru intocmirea
pentru demararea contractirii.
Se prezinta situatia din comisii, dupa care

Dl.Mortan Ioan intreaba daca pe str.Prie
vor fi cedate strazile pentru utilizatorul nemo
spune ca nu, ca va h circulatie cu un sens unlc.
cu 12 voturi pentru si o abtinere,Mortan loan.

Punctul 17: Proiect de hotirAre

apartament ANL vacant (apartament cu
locuinle ANL situat pe str. Andrei Mureqanu,
3, ap. 36, oraqul $tei, jud. Bihor, d-lui MLADIN

punct a

barea p,articipirii la
sectie balneologie",
per:Ltru scrierea
spre firnanlare Prin

9la, proiectul:
probarea achizilionirii
de prefezabilitate

trece la discutii.
i, Unirii si M.Eminescu

t,

1a care dl.viceprimar
cest punct a fost erprobat

repartizarea unui
cameref dlin blocul de
. 28, bl. Zi4, sc. C, etaj
UL GEOTIGIAN.

din comisii, dupa care
fost aorobat cu unanimitate de voturi de consili

trece la vot.Acest punct a
prezenti.

Punctul 18: Proiect de hotararePrivind
postului de referent cultural din cadrul
Culturi ,,Miron Pompiliu', $tei, post ocupat
grad profesional I, la grad profesional 1A.

aprobarea transformirii

din comisii, dupa
fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Nemaif,rind alte probleme, sedinta de lucrr
urgenta a Consiliului local al orasului Stei se inch
Drept pentru care s-a intocmit prezentul
numar de 7 pagini.

trece Ia vot.Acest punct a

Se prezinta situatia

Se prezinta situatia

BORDEROU CU HOTARARILE
-IJ;CL ar .227 | 21.L2

'2017 -Privind aprobarea

Casa de

dl. DU$E IVIARIUS' de la

extraordinara de maxima
ie 1a orele 1,4,36.
roces verba] care are un

FTATEI

de zi,

nr.228l2L.t2.2Ol7 - Privind aprobarea
in suprafali de 2155 mp ( aflat
mp/34o mp, 22218 = 129 rnpl648 np, 223
23314 = 2O7 rnpll448 mp, 23411 = 294 np
rnplT'75 np, 23812 = L67 rnpl65l rnp, 24Ol
24217 = 25611093 mp, 24313 = 154 mp/
afererrt pentru ,Strada LIOAREI din oraqul
trecerii numirului cadastral nou din proprie
-HCL

cadasliral nou

proprietatea oraEului gtei qi domeniul public al
-HCL nt.229 | 2 l.l2.2OL7 -Privind aprobarea
cadasltral nou in suprafafi de de 4O31 mp (
mpl642 mp, 223llO = 449 mpl7l4 mp,233
23411 = 483 mpll462 rnp, 23612 = 286
mp/551 mp,24Ol13 = a75 mpl2973 mp,242l
= 267 mpl936 mp,247 13 = 360 mp/1430 mp
pentru ,,Strada TUDOR VLADIMIRESCU din
aprobarea trecerii numirului cadastral nou
Romi:n, in proprietatea oragului $tei ;i do
-IJCL nt.23O | 21.L2.2O17 -Privind aprobarea f,
cadastral nou in suprafali de 3524 mp I aflat
mpl6.I43 mp,275lLB = 688 mp/895 mp,277
313/5 = 536 mplS22L mp, 3L212 = 215 mp
mp/881 mp din CF 572 $tei), aferent pentru
din oraqul $tei", precum gi aprobarea trecerii
din proprietatea Statului RomAn, in pro
domeniul public al oraqului $tei,
-HCL nt.23l121.12.2OL7 - Privind aprobarea
de proprietate din partea $colii Gimnaziale ,,M
$tei, judeful Bihor a constructiilor aflate in
str. Tineretului, nr. 2, loc $tei, jud Bihor,
construcfii administrative ;i social culturale anexd - 191 mp, C3 - construcfii anexi - 95
Iorga, nr. 28, loc Stei, jud. Bihor, conform CF
Ora;ului $tei -domeniul public, conform HG nr.
Inuentarul bunurilor care dpa4in domeniului
poziliile nr" 67,68 qi 69,
-IJCL w,232 | 2L.ll2.20l7 - Privind aprobarea
URBANA DURABILA a oraqului $tei,
-HCL nr.233 l2l.l2.2ol7- Privind aprobarea
aferent ariei de studiu siinterventiilor
pentru biciclete, spalii pietonale qi pialete in
-HCL nr.234l2l.l2.20t7- Privind
Regulamentului de Organizare gi Func{io
de regedin{i aflate pe raza oraqului $tei,
-HCL nr.235/21.12.2OL7 - Privind aprobarea
proiectului ,,REALIZAREA DE PISTE
PIETONALE SI PIATETE IN ORA$UL STEI"

Indicatorilor Tehnico-Economici previzufi

lv

unul nufilar
top. 216lr = r4L
1O= t62 rnpl77.4 rnp,
L462 mP' 23612 = r5O
3= 495 rnp | 2973 rnp,
mp din CF 572 $teif,
, precum ;i aprobarea

tea Statului Ronrin, in
$tei,

rmarll unul numaf
pe nr. top. 21412 = al
4 = 599 mpll448 mp,
1775 lonp,23812 = 267
= 36411093 mp,24313
CF 572 gteil, aferent
raqul $tei", precum si
proprietatea Statului
public al oraqului $tei,
unur numaf
nr. top. 274112,= 12t4
L2 = 744 mp/5806 mp,
1588 mp, 3llll = 127
da INDEPENDENTEI
cadastral nou

tatea orasului gtei ri
rului dreptului
Pompiliu" din oragul
tatea sa qi sitr:Late pe

in

CF 5O188 $tei(C1 rnp, C2 - construcfii
pf qi de pe str. Nicolae
5OO48 $tei, in favoarea
7O/2OO2, anexanr. 8 -

public al or(,+ului $tei,
UI DE MOBILITATE

IULUI DE TRAFIC,
,rRealizarea de piste

Stei".
probarea

modifrcirii
a parcirilor publice 9i

ului de Fezabilitate al
U BICICLETE, SPATII

precum ;i aprobarea
cadrul Studiului de

DE
fezabillitate al proiectului
"REALIZAREA
IN
ORA$UL
SPATII PIETONALE SI PIATETE
-IJCL nr.236 | 21.L2.2OL7- Privind aprobarea
DE PISTE PENTRU BICICLETE, SPATII
ORA$IIL $TEI", in vederea frnanlirii
Operarfional Regional 2OL4-2O2O, Axa PrlOr
investilii 4e, Obiectiv specific 3.2, aP
msl
POR|2Ol7 l3l3.2/ ll7 REGIUNI, precum
proiect,
legate de
-}JCL nt.237 l2l.l2.20t7-Privind aprobarea
Economici ai investifiei "REABILITARE $I MO
DIN O:RA$UL STEI'',
-HCL nr.238 /21.L2.2OL7- Privind ap
Economici ai investiliei "CONSTRUIRE POD
PE AL,EEA MIRON POMPILIU, STEI",
-HCL nr,239 I2l.L2.2Ol7- Privind aprobarea
proiecte pe Programul Interreg V-A

PENTRU BICICLETE,

iectului

,,REALIZAREA
NALE $I PIATETE IN

in cadrul Programului
3, Prioritatea de
de proiect,e nr.

aprobarea cheltuielilor

dicatorilor Tehrrico ERNIZARE) GRADINITA

Indicatorilor TehnicoCRISUL BAITA DE

pirii

la licitalia de
-Ungaria,Axa 8/b cu

proiectul ,,Centru Regional de Educafie ;i Specializiri Tehnice CRESltem impreuni zona $tei", aprobarea
consu.ltanti pentru elaborarea cererii de finan

achizilionirii serviciilor de proiectare pentru
prefezabilitate pentru demararea contractirii,
-IJCL nr.24O / 21.12.2017-Privind aprobarea
proiecte pe axa prioritari L3.1, Programul

2Ol4-i2O2O -,,sprijinirea regeneririi oraqelor
recreere(Centru multifunctional recreativ),
-HCL nt.24ll2l.L2.2O17- Privind aprobarea
proiecte pe axa prioritari 13.1, Programul
2O1-4-|2O2O

-,,Sprijinirea regeneririi

oraEelo

ReabiXitarea f i modernizarea clidire locuinle
-IJCL nr.242 l2l.l2.20\7- Privind aprobarea
proiecrte cu proiectul ,rModernizare sec(ie
achizifionirii senriciului de consultan16
finantare pentru obiectivul proPus spre
Interreg V-A Rominia -Ungaria,Axa 9/a,
balneologie", precum qi aprobarea achizilio
pentru intocmirea Studiului de pre

serviciului

de

, precum gi aprobarea

tocmirea Studiului

de

pirii la licitalia de
Regional(POR)
qi mij.locii" -Zond
La

licita{ia

de

nal Regional(PORf

mlcl

st

mijlocii"

la licitatia de
logie", aprobarea
scrierea cererii de

prin

Programul
,,Modernizare sectie
serviciilor de proiectare
te pentru dernararea

contr:rctdrii,
unui apartament ANL
-IJCL nr.243 l2L.l2.20l7- Privind
de
locuinte ANL situat
din
doud
camere)
(apartament
cu
vacant
3, ap. 36, oragul $tei,
pe str. Andrei Mureqanu, nr.28,bl.24, sc. C, e
jud. Bihor, d-lui MLADIN RAUL GEORGIAN'
rmirii postului de
-HCL w.244121.L2.2017-Privind aprobarea
Casa
de Crrlturi ,,Miron
referent cultural din cadrul compartimentului
de la grad profesional
Pomp:iliu", $tei, post ocupat de dl. DU$E
I, la g:rad profesional 1A.
PRESEDINTE DE
Ec.Cuc Adrian

SECRETAR.

