JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

I al orasului Stei. cu ocazia
lncheiat a2i26.10.2017 la sala de sedinte a Consiliului
marul orasului Stei prin
sedintei ordinare a acestuia. Sedinta a.fost convoacata de catre
Dispozitia nr.378 din 20 octombrie 201'1.
i din totalul de 14,
Participa la lucrarile sedintrei urn numar de 12 consilieri
ianu Ion , supleant pe listele
absentand DL.Ham Mihai si dna Matei Cristina. Participa si d
lui
Horea
Cristian.
local
in
locul
consilier
ALDE, carcvrmeaza sa fie validat
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa d ing. Balaj Gheorghe Iulian,
rapoarte de specialitate
primar si dna jrs.Dale Voichita Mariana, secretar. Pentru s
dl.Vi
iu
Cristian, inspector protectie
partea
urbanism
si
biroului
participa dna Cioica Nadia din
civila. Pentru redactare proces verbal participa dljrs.Tirla Liviu. Participa la lucrarile sedintei si
dl.cs jrs.Hasan Andrei.
iliului de administratie al
Ca invitati participa din partea SC Solceta SA Stei si a
acesteia dnele Odesteanu Monica, director, Vesa Angela, conta I sef, ec.Tal Florica, Codau
administratie, precum si alti
Ioana, consilier juridic, dl.Becheanu Raul, membru in consiliul
reprezentanti.
Pentru filmare sedinta participa National TV Beius.
Sedinta a inceput la orele 13,00.

Punctul 1: Alegerea presedintelui de sedinta.

ierilor locali in vederea
Dna Dale Voichita Mariana, eonstatand prezenta
presedinte
tru luna in curs, conform
propune
sedinta
ca
de
adoptarii de hotarari valabile,
care este aprobat cu
ROF al Consiliului local Stei pe dl.corrsilier local Cioara Mari
le Voichita Mariana da cuvantul
unanimitate de voturi de conslierii prezenti. In continuare dna
ca ordinea de zi se va
dlui Cioara Marius pentru a conduce lucrarile sedintei si menti
in comisii si care vor fi la
suplimenta cu inca 2 proiecte de hotarare care au fost discutate
punctele 4 si 10 de la noua ordine de zi.
iliului local al orasului Stei,
Potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al
presedintele de sedinta rosteste intr-un cadru solemn rugaciunea Tatal Nostru"
Punctul2:Aprobarea ordinii de zi.
Dl. Cioara Marius, in calitate de presedinte de sedinta,
zi, cu suplimentarea acesteia cu inca 2 proiecte de hotarare care
care vor deveni punctele 4 si 10 de la troua ordine de zi si care
pentru si 2 abtineri(Miara Horia si Mortan loan) de consilierii

ne spre aprobare ordinea de

Punctul3: Aprobarea proceselor verbale ale sedin
Stei din data de 21.09.2017 si 28.09.2017.

Consiliului Local al orasului

fost discutate aziin comisii si
este aprobata cu 10 voturi
ti cu propunerile facute.

Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi de consilierii prezenti.

Punctul4: Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in
Consiliul local al orasului Stei al d-lui tsOROIANU ION, membru supleant pe lista de
candidati a ALDE la alegerile locale din iunie 2016.
Dl.Boroianu Ion depune juraman{ul de credinta si il semneazafrind validat in unanimitate
de consilierii prezenti.

Punctul5: Proiect de hotarare Privind aprobarea modificarii HCL
nr.184121.09.2017 Privind aprobarea formarii unui numar cadastral nou in suprafata de
22539 mp(aflat pe nr.top.825l5 = 2170 mp/59395 mp din CF I Stei, 827 /3 :225 mp/10308
mp din CB 2l4Stei,827l4 =608 mp/8386 mp din CF 1 Stei,82718=10691mp/103577 mp din

CF I Stei, 980=8041 mp/330207 mp din CF 2 Stei, 999 = 264 mp/172346 mp din CF 126
Stei) si trecerea acestei suprafete de22539 mp aferente pentru ,,Strada ZORILOR" din
orasul Stei" din proprietatea Statului Roman , in proprietatea orasului Stei si domeniull
public al orasului Stei.
prezinta situatia din comisii, d[rpa care se trece la discutii.
Dl.Mortan Ioan intreaba de ce trehuie modificata HCL 18412017, pentru strada Zorilor,
idem PH de la punctul ulterior cu str.Teiplui, intrucat nu observa nicio modificarela suprafetele
de teren si la nr.top.
Dna Cioica Nadia spune ca nu e rtricio modificare la suprafetele de teren si la nr.top ci
doar la cotele parti.
Dl.Mortan Ioan: Inseamna ca nu Au fost bine intocmite si documentate proiectele de HCL
si celelalte documnete de la sedintele de ponsiliu local anterioare!
Se supune la vot PH, rezultatul fiind urmatorul : 9 voturi pentru si 4 abtineri (Miara
Horia, Rengle Aurelian, Mortan Ioan si Duse Calin) cvorum cu care nu a trecut PH, fiind
necesare 10 voturi pentru ca sa fie adopt{ta.
Se

Punctul 6: Proiect de hotarare Privind aprobarea modificarii HCL 164117,08.2017
Privind aprobarea formarii unui num4r cadastral nou in suprafata de 987 mp, aferent
pentru,,Strada TEIULUI din orasul Stei", precum si aprobarea trecerii numarului
cadastral nou din proprietatea Statului Roman in proprietatea orasului Stei si domeniu[
public al orasului Stei.
Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la vot.
vot PH, rezultatul fiind urmatorul : 9 voturi pentru si 4 abtineri (Miara
Horia, Rengle Aurelian, Mortan Ioan si Duse Calin) cvorum cu care nu a trecut PH, fiind
necesare l0 voturi pentru ca sa fie adopt4ta.
Se supune la

Punctul T: Proiect de hotarare Privind aprobarea unui schimb de apartamente
ANL, intre dna Petruse Mirela Diana, titulara contractului de inchiriere pentru
apartamentul din blocul de locuinte ANL de pe str.Andrei Muresanu, nr.2B, blocZ4,ap.24,
Stei, jud.Bihor si dl.Popescu Adrian Ctristian, titularul contractului de inchiriere pentru

e

apartamentul din blocul de locuinte ANL de pe str.Andrei Muresanu, nr.2A, bl.Z2, ap.2,
Stei, jud.Bihor.
prezinta situatia din comisii dtupa care se trece la discutii.
Dl.Miara Horia : Daca poate sa spuna cineva care e motivul pentru care se face acest
schimb de locuinte si daca sunt locuite de titulari ?
Dl.Cioara Marius : Motivul e dorlnta lor! S-a discutat cererea si in comisia de ANELII si
e alegerea lor! Noi putem sa-i ajutam!
Dl.Miara Horia: Daca sunt locuitg cele 2 apartamente ANL ? In cereri nu scrie motivul!
Am intrebat daca cineva cunoaste situatia!
Dl.Cioara Marius: Chiria e platit4la zi. Este dorinta lor de aface acest schimb!
Se supune la vot PH. Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Se

Punctul 8: Proiect de hotarare Privind repartizarea unui apartament ANL,
apartament cu2 camere, din blocul de locuinte ANL situat pe str.Andrei Muresanu, nr.2A,
bl.Z3, ap.19, parter, orasul Stei, jud.Bilhor, dnei Ladar Ioana Maria.
Se prezinta situatia din comisii dppa care se trece la vot.
Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Punctul 9: Proiect de hotarare Privind repartizarea unui apartament ANL,
apartament cu o camera, din blocul de locuinte ANL situat pe str.Andrei Muresanu,
nr.2B,bl.Z4, ap.ll, orasul Stei, jud.Bihor, dlui Paun Mihai Andrei.
prezinta situatia din comisii dqpa care se trece la vot.
Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Se

Punctul 10: Proiect de hotarare Privind aprobarea regulamentului de Organizare si
Functionare a parcarilor publice de repedinta aflate pe r^z orasului Stei.
Se prezinta situatia din comisii dppa care se trece la discutii.
Dl.Miara Horia spune ca ar vrea Sa se citeascapanala capat avizul comisiei 1 deoarece a
facut unele obiectii si ar dori sa se faca si unele modificari pentru ca la Regulament s-a facut un
copy paste al altei unitati administrativ teritoriale (n.a.Oradea) si trebuie adaptat la cerintele
orasului Stei.Propune sa se treaca in Regqlament in loc de Administratia domeniului public
Serviciul urbanism, la art.2,4,9,18,26,28,80,3I,32,33,43, asa cum e la Stei.
Solicita specialistilor din Primaria Stei ca atunci cand intocmesc materiale sa le adapteze
la cerintele Steiului.
La art.38 se prevede ca ,,Constat@rea contraventiilor se face de catre agentii politiei
comunitare", ceea ce la noi nu exista, fiirld doar la Oradea si Marghita!
De asemenea spune ca persoanele fizice nu pot emite proiecte de hotarari si nici
autorizatii. Roaga sa se faca corecturile npcesare si pe viitor sa fie mai mult profesionalism din
partea functionarilor primariei care intoclnesc documentele pentru sedinta.
A solicitat ca anumite materiale sA fie semnate de reprezentantii compartimentului, de cel
care il intocmeste si de seful compartimentului. Acest Regulament nu e semnat! Trebuie semnat
de cel care il intocmeste, seful de compattiment si de primar!
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Dl.Mortan Ioan: Sa amanam acesf material pentru sedinta urmatoare! Nu putem aproba
Regulamentul in stadiul in care e intocmit!
Sa se amane si sa se vina cu propuneri!
Dl.Cioara Marius: Aceste corecturi se vor face. Raportul e intocmit de dl.Vieriu Cristian
si avizat de juristul consiliului local! Acest Regulament poate fi modificat in perioada de o luna
intr-un plan de mobilitate urbana. De luni se poate veni cu modificari concrete!
Dl.Miara Horia: Nu votam niciun raport de specialitate, nici PH, ci Regulamentul! Daca-i
prost intocmit, nu-l putem vota!
Dl.Cioara Marius: Modificarile propuse vor fi cuprinse in Regulament!
Dl.Miara Horia: Regulamentul e prost intocmit!Trebuie studiat si de ceilalti consilieri! Ni
s-a dat de-abia azi,in sedinta de comisii! Am awt experienta proasta sa votam materiale care neau fost prezentate cu putin timp inainte!
Se supune spre aprobare PH. Acest punct a fost votat cu 9 voturi pentru si 4 abtineri
(Miara Horia, Rengle Aurelian,Mortan Ioan si Duse Calin).

Punctul 11 : Proiect de hotarare Privind aprobarea modificarii preturilor
tarifelor pentru activitatile de apa, canal si epurare la SC Solceta SA Stei.

si

Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
Dl.Rengle Aurelian: Sa se faca si alte analize la materialulprezentatl Sa fie o crestere cu
maxim 7Yo,in functie de cresterea salariului si a inflatiei. Daca in20l6 au fost pe plus, de ce in
acest an sunt pe minus? Cate activitati ara Solceta? De ce s-a ajuns la procentul de 42%?
Este un Consiliu de administratie la Solceta. Hotararea si materialul prezentat nu sunt
semnate de nimeni! Doream o motivare privind cresterea tarifelor! Cresterea pretului la energie
electrica si a salariului minim nu prezinta o justificare in cresterea tarifelor!
Dna Odesteanu Monica : De cand a crescut salariul minim a venit doar odata! Poate ca
trebuia sa vina mai des! Salariul minim a crescut de la740lei la 1450 lei!
A aparut o lege noua prin care trebuie platite 3 salarii la stat pentru ca nu au angajati
persoane cu handicap! Sa se hotarasca o sedinta AGA la Solceta, pe aceasta tema la care sa
participe si consilierii locali!
Dl.Cioara Marius: Dl.Rengle Aurelian are dreptul cu Il3 din consilieri sa intocmeasca un
PH!
Dna Odestreanu Monica: Salariul mediu net la Solceta e de 1290lei, in timp ce pe
ramura e de 2400 lei!
Dl.Rengle Aurelian: Inseamna ca i-a ajutat cresterea salariului minim !
Dna Odesteanu Monica: Nu poato majora salariile pana nu cresc tarifele!
Dl.Rengle Aurelian : Trebuie sa vina obligatoriu in fiecare an cu cresteri de tarife cand
cresc veniturile si nu ,,poate ca trebuia "! Propun sa reluam acest punct dupa o analizaAGA la
Solceta! S-ar putea ajunge undeva la o crestere de l5Yol
Dl.Cioara Maius : Din 2l august 2017, materialul e public, pus pe saitul Solcetei si la
afisierul Primariei!
Dl.Miara Horia : Cat salariu lunar ia un muncitor de la Solceta?
Dna Odesteanu Monica: 1470lei un instalator. iar un muncitor necalificat si un laborant
cate 1450 lei!

+

Dl.Miara Horia: Inseamna ca politica de management e proastra la Solceta! S-a majorat
salariul minim dela740lei,la 875 lei si apoi la 1450 iei! [,a cresterea
salariului minim se fac
majorarile atat pentru cei necalificati cat si pentru cei calificati!
De ce angajeaza personal daca a scazutcantitatea de apa livrata? In ianuarie aveau 12
salariati iar in februarie I 3 ! Trebuie sa scada cheltuielile de personal ! Cresterea tarifelor
cu 42yo
e aberanta! candvanzarile scad, trebuie sa scada si cheltuielile!
Nu-i normal ca azi,26 octombrie sa aprobam majorari cu I septembrie! E abuzivpentnu
ca s-au emis facturi!
Dl.Cioara Marius: Am avut discutii pe aceasta tema, cu data intrarii in vigoare si in
sedinta comisiei l. In avizul dat s-a facut modificareacase majoreaza cu 1 octoribrie
2017! R.og
pe dna secretar Dale voichita sa faca modificarea necesara si in pH!
Dna Odesteanu Monica: Daca in decembrie2016 a :iesit cineva la pensie, in februarie au
angajat o altapersoana.A durat 3 luni, pana s-a dat anuntul si s-a tinut concursul! Lucram
cu
personal sub numarul normal prevazut de lege! Am ajuns cu cutitul la os!
Dl.Mortan Ioan: Tariful la apa la Oradea e 3,49lei. tr a noi e mai mare si apa vine prin
cadere! Se supune la vot PH. Acest punct a trecut cu 8 voturi pentru, unul impotriva (Duse Calin)
si 4 abtineri (Miara Horia, Rengle Aurelian, Mortan Ioan si Staniste ovidiu).

Punctul 12:Proiect de hotarare Privind imputernicirea reprezentantului Consiliului
local al orasului Stei in AGA SC Solceta SA-Stei, sa sustina aproburea ordinii de zi si a
materialelor de pe ordinea de zi a AGOA(Adunarea Generala Ordinara a Acttionarilor)
SC Solceta SA Stei.
prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
Dna Dale Voichita spune ca trebuie alesi 2 membri in CA Solceta Stei si sunt trei
propuneri. Se va vota prin vot secret. Persoana care nu e dorita de dnii consilieri trebuie taiata
ou
o linie ofizontala, ramanand ceilalti 2. Trebuie votate 2 persoane care sa fie cu studii economice
sau juridice. Doar una indeplineste conditiile.
Dl.Rengle Aurelian: Cum s-a facut trierea, daca n-auL studii?
Dl.Cioara Marius: Au un proces verbal de selectie a membrilor pentru CA Solceta Stei
care au primit un punctaj final. Se trece la vot secret, iar in urma votului secret. rezultatul e
urmatorul:
-Dota Alin Robert l0 voturipentru si 3 impotriva;
-Vesa Florian I I voturi pentru si 2 impotriva;
-Moldovan Teodor 4 voturi pentru si 9 impotriva, fiiind declarati reusiti primii 2 cu
voturile pentru cele mai multe obtinute, care vor fi urmatorii membri in CA SC Solceta SA.
Stei'Se supune PH la vot. Acest punct a fost aprobat cu unanLimitate de voturi.
Se

Punctul 13:Diverse.
Se inscriu la cuvant urmatorii:
Dl.Miara Horia: La ultima sedinta de consiliu local am solicitat sa se gaseasca o situatie
cu investitiile la Solceta, pentru a-i ajuta cur bani pentru investitii, intrucat instalatiile Solcetei
sunt precare, fiind invechite. Daca scade productia, scad si vanzarilet Apa la Stei vine prin
cadere. Trebuie gasite solutii pentru cresterea activitatii Solcetei! Solicii conducerii executivului

,f

sa faca demersuri catre Ministerul Energiei pentru demararea
gaze in orasul Stei! Ar trebui apelat la forurile competente!

procedurii privind distributia de

Care e situatia cu apa geotermala, cu forajele existernte deoarece ar trebui sa fie prioritara
pentru Stei ? Pentru sedinta urmatoare solicit raspuns in scris pentru aceste ultime 2 solicitari!
Dl.Rengle Aurelian: Am votat ultimul de pe lista prezentata de Solceta pentru CA, ceea
ce nu e corect, s-a intamplat ca exact cu 4 ani in urma!
Trebuie ajutata Solceta pentru retehnologizare. Centrala de la ultimul bloc ANL: Care e
situatia cu ea? Cum se incalzesc locatarii de acolo? Au o centrala termica dar nu functioneaza!
Dl.Miara Horia: Conform Ordinului 109, Consiliut de administratie al Solcetei trebuie sa
inainteze materialele de sedinta in termen de 48 de ore la autoritatea competenta (Primaria Stei).
Dl.Mortan loan: Il rog pe dl.primar sa intocmeasca un raport lunar cu situatia gazului si
un raport lunar cu situatia deplasarilor in afara localitatii si cu rezultatele obtinute si sa-l prezinte
consiliului local. Aud, neoficial, ca dl.primar a plecat la Elucuresti cu nu stiu ce problema! Sa
fie informati si consilierii locali cu aceste deplasari si rezollvari!
Lucrari care ar trebui efectuate in oras:
-Defrisarea trotuarului de la IREC pana la cimitir, <leoarece se circula pe soseaua de
centura si e pericol de accidente! Am ridicat problema in r;edinta trecuta!
-Am cerut sa mi se prezinte un anteproiect al Parcului de langa piata si al Parcului de pe
str.Andrei Muresanu. Sa ni se prezinte o situatie de lucrari cu cele 2Parcvi pentru sedinta
urmatoare. Trebuiau consultati consilierii in legatura cu Parcul de pe str.Andrei Muresanu,
pentru ca se putea face un teren de fotbal precum si alte cele acolo !
-Am solicitat in urma cu 3 luni sa se taie un brad de pe str.CuzaYoda, deoarece
constituie pericol, putand provoca daune, in caz de rupere!
-Am ridicat in sedintele trecute problema cu cota cle lemne de la scoli : in ce sunt
masurate, in metri steri sau metri cubi?
-Ar trebui efectuate reparatii in zona Hotelului: isi rup oamenii care circula pe acolo

picioarele!
Dl.Duse Calin: Daca a crescut puterea de cumparare in Stei cu 42Yo?
Daca Solceta a recuperat din datorii? Pe str.Miron .Pompiliu se fac trotuare. Sunt zone
fara borduri, cu indicatoare! Cand se vor pune bordurile?
La sedinta trecuta am rugat-o pe dna ec.Lolea Elena sa prezinte o Informare! De 5-6 luni
a rugat-o si a spus ca are timp pana la pensie!
Am ridicat in sedinta trecuta si problema referitoarre la protectia de date cu caracter
personal, ca sa fie stearsa de pe saitul Primariei! Conform Regulamentului Uniunii Europene
privind protectia datelor personale, amenzile sunt in acest cazpanala 20 milioane de euro! Daca
scolile sunt pregatite pentru iarna cu asigurarea materialulrui lemnos pentru incalzite?
Dl.primar Balaj Iulian dand raspuns intrebarilor si interpelarilor ridicate de antevorbitori,
spune urmatoarele:
In aceasta saptamana am fost la Bucuresti si am depus 6 proiecte frumoase pentru orasul
Stei care au primit finantare. Am semnat contractul de finantare luna trecuta pentru amenajare
zona de agrernent la Stei in valoare de 900 mii euro. De luna viitoare incep lucrarile la Lacul din
Stei. Cele 6 proiecte au inmagazinat un mare volum de munca pentru colegii din executiv si
consilierii locali Orice proiect are nevoie de 7-8 avize de la mai multe ministere! Sunt primari

I avizl
Noi sustinem proiectele de la Solceta!

care n-au depus

e

Referitor la gaz, este un contract incheiat cu firma lvlelfi, care e confidential.E incheiat pe
49 de ani.Tin legatura saptamanal cu Ministerul pentru gaz!
Raportul meu de activitate nu vreau sa-l prezint! O sa fac o Informare cu deplasarile. Nu
m-am intors niciodata acasa inainte de orele l8-19!
Dl.Mortan Ioan: Nu am cerut un raport! Sunt satisfacut de raspuns si o sa-l transmit mai
departe.

Dl.primar spune ca vine cu drag la sedintele consiliului local. Chiar daca e opozitie,
considera ca e buna, pentru a se lua solutia cea mai potrivita.
Referitor la apa geotermala, nu apar resurse de finantare! Sunt promisiuni prin fonduri
norvegiene! Din cele 26 de proiecte spune ca a propus si pe acesta cu apa geotermala.
Debitul si temperatura apei sunt foarte mici comparativ cu cele ale Beiusului! Asta nu
inseamna ca nu se poate folosi pentru un cartier si cateva irrstitutii!
Rectificarea la noi nu inseamna bani in plus, ci in minus! In Stei sunt foarte multe firme
in insolventa! Se vede clar ca mediul de afaceri sufera! Surrt si persoane frzice care platesc foarte
greu impozitele si taxele locale!
Dl.Miara Horia: Sunt constient ce inseamna o rectilicare! Din cei 4 mld.lei alocati pentru
zonele verzila Stei, se putea rupe un mld.la Solceta pentru investitii!
S-apropus sa se faca racorduri pentru toti! Sa sprijinim aceasta Solceta pentru a creste
calitatea serviciilor. Cand ploua la munte, avem apa tulbure sau nu avem deloc!
In acest an Consiliul Judetean Bihor a alocat pentru Stei pentru bazin de inot didactic 40
si ceva mld.lei.
Dl primar: Trebuie rezolvataproblema cu apa si cur extinderea retelei de canalizare pana
la groapa de gunoi.
Pentru strand sau bazin olimpic, am primit o aprobare dar nu bani! Ar fi bine dacaar
rezolvaConsiliul Judetean pentru cele 9 bazine de inot in cei2 ani si jumatate cat au mai ramas
din acest mandat! Niciun oras n-a primit vreun ban! Sunt membru in ADI pentru cele 9 orase din
judet! S-a dat un aviz de principiu doar pentru Nucet si Sacuieni!
Referitor la blocurile ANL: Se prevedea instalarea rle centrale pe combustibil lichid, dupa
care am intervenit si am ales intre incalzirea pe gaz si lemne si am venit cu variante pe
combustibil solid, care e functional. Se poate trece cu mici modificari si pana saptamana viitoare
se va rezolva si cu iscirizarea!
Se va defrisa acel trotuar chiar daca e in domeniul privat!
Proiectele cu parcurile sunt luate de la Hajdudorog, cele pentru copii mici pana la 12 anit.
Primele experimente le-am facut in cele doua zone aprobate de Consiliul local, fiind luate ca
model de la o Gradinita si o Scoala generala din Hajdudorog.
Dl.Mortan Ioan: Se pune USB pe margini. Pana in primavara nu rezista!
Dl.Balaj Iulian: Este vopsea speciala pentru USB!
Referitor la bradul de pe str.CuzaYoda, se vor lua masuri de catre dl.vicperimar.
In ce priveste lemnele de foc: au toate institutiile scolare lemne pentru 2-3luni.
Vom verifica si-n spatele Hotelului sa vedem despre ce este vorba.
Strazile si trotuarele din oras sunt rezolvate prin proiect in procent de75o/o. Cand am
venit in primarie, n-am avut niciun metru de strada sau trotuar pe proiect.
Activitatea de la Centrul de creatie e mult diminuata. E dublata de activitatea Clubului
copiilor care au logistica si profesori platiti. Nici ei n-au elovi cati si-ar dori! Noi l-am mai folosit
sporadic, vara!

?

Din 2013 puterea de cumparare a crescut cu 100%. Solceta are datorii, credite! ln20I2
erau la 12 mld.lei vechi, cu conturile blocate, cu 2 esalonarirutate. Masina de gunoi a fost
sechestrata de catre executorul judecatoresc!
Dl.Duse Calin: Eu vorbesc de 42% in acest an! Daca s-a facut invenatarierea cu
materialul lemnos distrus de furtuna?
Dl.primar:Nu s-a facut. Se vaprezentade catre Ocrclul silvic cand vafi gata. Referitor
la datele cu caracter personal ma voi interesa sa vad despre ce este vorba si voi lua masuri in
consecinta!
Dl.Duse Calin : Urez,,La multi ani!" tuturor care-si sarbatoresc onomastica, Sfantul
Dumitru!
Nemaifiind alte probleme, sedinta de lucru ordinara a Consiliului local al orasului Stei se
incheie la orele 15,06. Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal, care are un numar
de 8 pagini.

BORDEROU CU HOTARARILE ADOIPTATE:

-HCL nr.l9 5 /26.10.2017 - Alegerea presed intelui de sedinta,
-HCL nr.l96/26.10.2017 - Aproba rea ordinii de zi,
-HCL nr.l97/26.10.2017 - Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului
Local al orasului Stei din data de 21.09.2017 si 28.09.2017,
-HCL nr.198126.10.2017- Privind validarea manrilatului de consilier local in
Consiliul local al orasului Stei al dJui BOROIANU ION, membru supleant pe lista de
candidati a ALDE la alegerile locale din iunie 2016,
-HCL nr.l99/26.10.2017 - Privind aprobarea unui schimb de apartamente ANL,
intre dna Petruse Mirela Diana, titulara contractului de inchiriere pentru apartamentul
din blocul de locuinte ANL de pe str.Andrei Muresanu, nr.2B, bloc 24, ap.24, Stei,
jud.Bihor si dl.Popescu Adrian Cristian, titularul contractului de inchiriere pentru
apartamentul din blocul de locuinte ANL de pe str.Andrei Muresanu, nr.2A, bl.Z2rap.2,

jud.Bihor,
-HCL nr.200126.10.2017 - Privind repartizarea unui apartament ANL, apartament
cu 2 camere, din blocul de locuinte ANL situat pe str.Andrei Muresanu, nr.2A,bl.73,
ap.19, parter, orasul Stei, jud.Bihor, dnei Ladar loana Maria,
-HCL nr.20l/26.10,2017- Privind repartizarea uLnui apartament ANL, apartament
cu o camera,din blocul de locuinte ANL situat pe str.Amdrei Muresanu, nr.2B,bl.Z4, ap.ll''
orasul Stei, jud.Bihor, dlui Paun Mihai Andrei,
-HCL nr.202126.10.2017- Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare a parcarilor publice de resedinta aflate pe raz orasului Stei,
-HCL nr,203126.10.2017- Privind aprobarea modificarii preturilor si tarifelor
pentru activitatile de apa, canal si epurare la SC Solceta SA Stei'
-HCL nr.204/26.10.2017 - Privind imputernicirea reprezentantului Consiliului local
al orasului Stei in AGA SC Solceta SA-Stei, sa sustina aprobarea ordinii de zi si a
materialelor de pe ordinea de zi a AGOA SC Solceta SA' Stei.
Stei,

SECRETAR,
ita M
Jrs.Dale
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