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totalul de 15 9i consilierul juridic al

- Secretar- jis. Dale Voichila Mariana.
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asa cum
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Potri
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de .10. 1 1.2017 zi liberd.
Regulamentului de Orgatnizare qi Funct
le rle gedinld ales pentru luna noiembrie
ca<lru solemn, rugdciunea ,,Tat6l Nostru

Punrftul 1: Aprobarea ordinii

drc

brte 2017 are loc azi qi nu mdine
ritd faptului cE. Guvemul Romdniei
nare a Consiliului Local al oraqului
17 - dna. Cor<liu Aurelia Manuela,

zi
la vot aprobarera ordinii de zi, dupd

iLocal al ,craEului $tei din data
de26.10.20117.

unui numdr cadastral nou in
ist
(incinta i$colii de goferi auto
suprafafd dei 3543 mp, aferent pentru ,,ATELIER $C AL
9i aprobarea trecerii numdrului
oraqului $tei gi domeniul public

3. Pioiect de hotdrAre Privind aprobarea fi

4. Prpiect cle hotdrdre Privind aprobarea trecerii
din nr. top. 1l84ll : 18245 mp din CF 3375 $tei), al
din proprietr[tea Statului Romdn, in proprietatea oragul

11

i suprafeJe de 18245 mp (compusd
ntd Cimitiruhri Or6genesc din $tei,
$tei qi domerriLul public al oraqului

Stei.

5. Prloiect de hotdrAre Privind aprobarea modi
efectudrii d,pmersurilor pentru oblinerea de odtre ot
perimetrul Qu suprafafa totald de 0,003 kmp, in
geotermald <[in perimetrul oragului $tei - judelul Bihor
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HCL nr. 6,+129.09.2016 Privind
rl $tei a licerrrfei de explorare in
ul explordrii z:6cdm6ntului de apd

6, Proiect de hotdrdre Privind rep,artrzarea unui apartament ANL vacant(apartament cu
doud camere) din blocul de locuinfe ANL situat pe str. Andrei Mureqanu, m.2A,bL 22, ap.
2(parter), oragul $tei, jud. Bihor, d-lui FLORINCUTA ANDREI FLORIN.
7. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea Regulilor Ei m[surilor specif,tce de apdrare
impotriva incendiilor, corelate cu nivelul gi natura riscurilor locale, in Unitatea Administrativ
Teritoriald oragul $tei.
8. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea Regulilor gi mdsurilor de prevenire a
incendiilor la executarea lucrdrilor cu foc deschis Ei a fumatului in Unitatea Administrativ
Teritoriald oraqul $tei.
9. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea transformdrii funcliei publice de inspector,
clasa I, grad profesional debutant, in inspector, clasa I, grad profesional asistent pentru dl.
VIERIU CONSTANTIN CRISTIAN, insipector Protecfie Civil6.
10. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea transformdrii funcliei publice de inspector,
clasa I, grad profesional principal, in inspector, clasa I, grad profesional superior, pentru
doamna STANA NICOLETA DORINA, inspector Incasdri in cadrul Serviciului Contabilitate.
1 1. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea transformdrii functiei publice de inspector,
grad profesional principal, pentru
clasa I, grad profesional asistent, in irLspector, clasa
Public Comunitar Local de
in
Serviciului
cadrul
domnul SABAU GHEORGHE, inspector
Evidenld a Persoanelor (SPCLEP) $tei.
12. Proiect de hotdrAre Privind aprobareatransformlrii funcfiei publice de inspector,
clasa I, grad prof'esional asistent, in inspector, clasa I, grad profesional principal, pentru
doamna BENEA EMILIA MARIETA, inspector in cadrul Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenld a Persoanelor (SPCLEP) $tei
13. Diverse.
Acest punct a fost adoptat de ciitre consilierii locali cu 14 voturi "pentru" ;i vot
"abginere" (dl. Mortan loan).

I,

I

Punctul2: Aprobarea procesului verbal al gedinfei Consiliului Local al oraqului
$tei din data de 26.10.2017.
dna. Coroiu: in calitate de pregedinte de gedinfd, constatd cd nu sunt inregistrate ludri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi Ei supune la vot procesul verbal, acesta fiind aprobat
cu unanimitate de voturi.
Acest punct afost votat de cdtre ,consilietii locali.

Punctul3: Proiect de hotirfrre lPrivind aprobarea formirii unui numir cadastral
nou in suprafafl de 3543 mp, aferent pentru ,,ATELIER $COALA"(incinta $colii de
qoferi auto apar{inind Colegiului Tehrnic ,,Unirea" $tei), precum gi aprobarea trecerii
numlrului cadastral nou din proprietatea Statului Romfln, in proprietatea oraqului $tei
;i domeniul public al oraqului $tei.
Comisia I a avizat nefavorabil proiectul de hotdrdre, iar comisiile 2 qi 3 au avizat
favorabil acest proiect de hotdrdre.
dl. Miara: spune cd, in gedinla pe comisii a cerut sd i se prezinte care este programul la carc
doreste sd se aplice qi implicit sd se oblind finanlarea, precum qi care este termenul de
frnalizarc a investiliei, totodatA dorind sd primeascd qi o schild de amplasare, toate acestea le-a
cerut pentru qedinqa din plen, dar nu le-a primit.
dl. Viceprimar: spune cd, in gedinfa de joia trecutd, domnia sa a explicat atdt in sedinfa pe
comisii cAt Ei in cea din plen care este situafia legatd de acest PH. Reitendnd acea expunere de
idei, spune cd, pentru a se putea depune proiecte intr-un domeniu sau altul, trebuie in primul
r$nd clarificatd situafia juridicd a imobilelor, lucru care se incearcd in acest moment, prin
acest PH, in al doilea r6nd, pregdtirea unui proiect necesita avize, aprobdri, acorsuri, care la
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rdndul lor se pot obline doar in timp. Executirul Primdriei oraqului $tei doregte ca toate
acestea sp fie oblinute qi pregdtite din timp, pentru ca [n momentul in care se deschid liniile
de finanlare pentru acesite genuri de inver;tilii si se poatd acliona rapid gi cu eficienld maximd.
Prin urmare, ii indeamnd pe consilierii looali sd aiba viziune qi sd aprobe acest Ph.
dl. Mortan: spune c[, inLopinia domniei sale, acest Ph nu igi are rostul, deoarece, acest teren se
regdseqte deja in domeniul Public al oraqului $tei.
dna. Secretar: spune cii, este nevoie qi de trecerea acestui imobil in Cartea Funciard pentru a
se cladfica complet situLalia juridicd.
dna. Coroiu: in calitate de preqedinte de qedinfd, constatd cd nu mai sunt inregistrate alte ludri
de cuvAnt la acest punct de pe ordinea de zi gi supune la vot proiectul de hotdrdre, acesta fiind
aprobat cu 14 voturi "pentru" gi 1 vot "ablinere".
Acest proiect de hotdrAre a fost aprobat de cdtre consilierii local, deoarece pentru
aprobarea lui era nevoie de votul favorabil a 2/3 din consilierii locali, respectiv 10 voturi
"pentfu",

Punctul 4: Proiect de hotirAre Privind aprobarea trecerii unei suprafefe de
18245 mp (compusi din nr. top. ll84ll = 18245 mp din CF 3375 $tei)' aferentl
Cimitirului Or[qenesc din $tei, din proprietatea Statului RomAn, in proprietatea
oraqului $tei qi domeniul public al oragului $tei.
Comisia I a avizat nefavorabil proiectul de hotdr6re, iar comisiile 2 gi 3 au avizat
favorabil acest proiect de hotdrdre.
dna. Coroiu: in calitate de preqedinte de gedinfd, constatd cd nu sunt inregistrate alte luiri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi gi supune la vot proiectul de hotirdre, acesta fiind
aprobat cu 11 voturi "1)entru" gi 4 voturi "abfinere" (dl. Mortan, dl. Miara, dna. Matei qi dl.
Rengle).
Acest proiect de. hofirhre a fost aprobat de cdtre consilierii local, deoaece pentru
aprobarea lui era nevoie de votul favorabil a 2/3 din consilierii locali, respectiv 10 voturi

"pentru".

Punctul 5: Prroiect de hotirflre Privind aprobarea modificlrii HCL nr.
64/29.09.2016 Privind efectuirii demersurilor pentru obfinerea de citre oraqul $tei a
licenfei de explorare irn perimetrul cu suprafa{a totall de 0,003 k-p, in scopul exploririi
ziclmintului de api geotermali din perimetrul oraqului $tei - judeful Bihor
Comisiile 1,2 gi3 au avizat favorabil acest proiect de hot6rAre.
dna. Coroiu: in calitate de preqedinte de gedin!6, constatd cd nu sunt inregistrate ludri
de cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi qi supune la vot proiectul de hotdrdre, acesta
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotdrdre afost aprobat de cdtre consilierii locali,

fiind

6: Proiect de hotdrflre Privind repartuarea unui apartament ANL
vacant (apartament cu doul camere) din blocul de locuinfe ANL situat pe str. Andrei
Punctul

2 ( parter), oraqul $tei, jud. Bihor, d-lui FLORINCUTA
Mureqanu, nr, 2A, bl. 22,
^p.
ANDREI FLORIN.
Comisiile I,2 qi3 au avizat favorabil acest proiect de hot[rAre.
dna. Coroiu: in calitate de preEedinte de qedinJd, constatd cd nu sunt inregistrate luiri de
cuvAnt la acest punct de pe ordinea de zi gi supune la vot proiectul de hot[r6re, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hofirAre afost ttprobat de cdtre consilierii locali.
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Punctul 7: Proiect de hotirfire Privind aprobarea Regulilor qi mlsurilor specifice
de apirare impotriva incendiilor, corelate cu nivelul gi natura riscurilor locale, in
Unitatea Administrativ Teritoriali oragul $tei.

Comisiile I,2 qi 3 au avizat favorabil acest proiect de hotdrdre.
dna. Coroiu: in calitate de preqedinte de qedin![, constat[ c[ nu sunt inregistrate lulri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi qi supune la vot proiectul de hotardre, acesta fiind
aprobat cu unanimitate r1e voturi.
Acest proiect de hotdrAre afost aprobat de cdtre consilierii locali,

Punctul 8: Proiect de hotdrflre Privind aprobarea Regulilor qi misurilor de
prevenire a incendiilor la executarea lucririlor cu foc deschis qi a fumatului in Unitatea
Administrativ Teritorrial[ oraqul $tei.
Comisiile 1,2 qi 3 au avizat favorabil acest proiect de hot6rdre.
Coroiu:
in calitate de preqedinte de gedin![, constati cd nu sunt inregistrate ludri de
dna.
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi gi supune la vot proiectul de hotdrAre, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hofirhre afost aprobat de cdtre consilierii locali.

Punctul 9: Proiiect de hotirfrre Privind aprobarea transformirii funcfiei publice
de inspector, clasa I, grad profesional debutant, in inspector, clasa I, grad profesional
asistent pentru dl. VIERIU CONSTANTIN CRISTIAN, inspector Protec{ie Civili.
Comisiile 1,2 gi 3 av avizat favorabil acest proiect de hotdrAre.
dna. Coroiu: in calitate de pregedinte de qedin!6, constatd cd nu sunt inregistrate lu[ri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi gi supune la vot proiectul de hotdrdre, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hofirhre

afost aprobat de cdtre consilierii locali.

Punctul 10: Proiect de hotirire Privind aprobarea transformirii funcfiei publice
de inspector, clasa I, grad profesional principal, in inspector, clasa I, Brad profesional
superior, pentru doamna STANA NICOLETA DORINA, inspector Incaslri in cadrul
Serviciului Contabilitate.
Comisiile I,2 gi 3 au avizat favorabil acest proiect de hotdr6re.
dna. Coroiu: in calitate de pregedinte de qedinfd, constatd cd nu sunt inregistrate ludri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi gi supune la vot proiectul de hotdrdre, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotdrAre afost aprobat de cdtre consilierii localL

Punctul 11: Proiect de hotirflre Privind aprobarea transformirii funcfiei publice
de inspector, clasa I, grad profesional asistent, in inspector, clasa I, grad profesional
principal, pentru domLnul SABAU GHEORGHE, inspector in cadrul Serviciului Public
Comunitar Local de Eviden{i a Persoanelor (SPCLEP) $tei.
Comisiile 1,2 Ei 3 au avizat favorabil acest proiect de hotirAre.
dna. Coroiu: in calitate de pregedinte de Eedinfd, constatd cd nu sunt inregistrate lu[ri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi gi supune la vot proiectul de hotdrdre, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotdrdre

afost aprobat de cdtre consilierii locali.

Punctul 12: Proiect de hotirflre Privind aprobarea transformirii func{iei publice
de inspector, clasa I, grad profesional asistent, in inspector, clasa I, grad profesional
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principal, pentru doamna BENEA EMILIA MARIETA, inspector in cadrul Serviciului
Public Comunitar Local de Eviden{i a Persoanelor (SPCLEP) $tei.
Comisiile 1,2 qi 3 au avizat favorabil acest proiect de hotdr6re.
dna. Coroiu: in calitate de preqedinte de gedinfd, constatd ci nu sunt inregistrate ludri de
cuvAnt la acest punct de pe ordinea de zi gi supune la vot proiectul de hotdrAre, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hofirAre afost aprobat de cdtre consilierii locali.

Punctul 13: Diverse

dna. Secretar: spune c[, adresa prin care li s-a solicitat alegilor locali sd transmitd in scris
adresele domniilor lor de e-mail are scopul acela ca incepAnd cu anul 2018 materialele de
att.l
Eedinld sd fie transmise mai ugor Ei mai repede con^silierilor locali, Primaria economisind
timp cdt gi resurse pentru pregdtirea unei gedinle. In continuare spune c6, aceastd' modalitate
este implementatdcu succes de Primdria Oradea gi de cdtre Consiliul Judefean Bihor.
dl. Viceprimar: pe ldng6 celel menlionate de cdtre dna. Secretar, mai spune cd, prin adoptarea
acestei variante, execurlivul va putea afiEa pe site-ul institufiei PH-urile pentru a acoperi in
totalitate necesitatea de a exercita transparcnla decizionald in administralia publicd, iar
consilierii locali au posibilitatea sd consulte materialele atdt pe e-mail cdt qi pe site-ul
Primariei $tei.
dl. Miara: aprecia:zd iniliativa prezentatd, dar solicitd sd se adopte printr-o hotdrAre prin care
sd se modifice Regulannentul Consiliului local $tei in mod corespunzdtor. De asemenea, mai
atrage atenlia executivului asupra faptului cd, documentele ce vor fi inaintate prin e-mail
consilierilor locali qi vor fi afigate pe site-ul primdriei sd fie semnate de cel care le-a intocmit,
pentru a se
Eeful compartimentului gi conducerea Primdriei gi abia ulterior sd fie scanate
inldtura inconvenientele ulterioare.
dna. Matei: solicit[ executivului, sd sune fiecare consilier local in parte in situalia in care
aceEtia nu dau,,reply" la mesajul primit cu materialele de gedinfe.
dl. Viceprimar: ca rdspuns la cele solicitate de c6tre dna. Matei, spune cd, in momentul cdnd
vor fi transmise prin o-mail materialele, consilierii locali vor fi contactali obligatoriu prin
telefon sau SMS dac[ nu rdspund la telefon, pentru a fi inqtiinlafi cu primire la qedin]d Ei
materialele pentru qedinf 6.
dl. Miara: spune c6, prin hotdrdrea prin care se va modifica ROF-ul Consiliului local sd se
specifice exact cu cdte zile inainte se vor inainta prin e-mail actele, pentru ca acestea sd poatd
fi studiate cu temeinicie inainte de gedinld de cdtre consilierii locali, in acest sens, polpune
executivului ca pentru gedinla urmdtoare sd prezinte un PH de modificare a ROF-ului
Consiliului local.
dna. Dale: spune c6, pentru Eedinlele ordinare materialele vor fi inaintate cu 5 zile inainte,
pentru cele extraordinare cu 3 zile inainte, singurele care nu sunt clarificate sunt cele
ixtraordinare de maxirmd urgenfd, in acest sens, domnia sa propune ca, materialele sd fie
inaintate cu zi inainte de qedinfd. Totodata, spune c6, ROF trebuie sb cuprindd 9i

I

modificdrile legate de noul mod de alegere a pregedintelui de gedinJ[, precum 9i
reglemenatrea situafiilor cdnd ultima joi din lund este declaratdzihbetd sau au loc evenimente
caie fac imposibild desfbEurarea in bune condilii a gedinlelor ordinare. Nu promite cd in luna
decembrie anul curent se vor putea face modificdrile menlionate la ROF, dar in cel mai scurt
timp acestea vor fi incluse in pe ordinea de zi a Consiliului local $tei'
dl. Miara: trecfind mai departe, domnia sa, spune cd,la qedinla ordinard de luna trecutd, la
punctul diverse a solicitat alocarea de fonduri pentru Solceta, pentru investifii, dar pdnd in
prezentnu s-a intimplat nimic. De asemenea, amai solicitat executivului sd prezinte in scris
iitualia lazi arelelei de distribu[ie a gazulti precum qi a forajelor de apd geotermald, dat nu sa primit niciun rdspuns, pe aceastd cale, insistd ca pentru luna viitoare, executivul sd
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intreprindd demersuri pentru a susline aceste obiective care sunt de o importand vitald pentru
oraqul $tei. Totodati, domnia sa mai solicitd executivului sd prezinte legislalia privind
posibilitatea concesionarii relelelor de distribuire de gaze.
dna. Matei: atage atenJia asupra numirului mare de cdini vagabonzi din zona ANL de pe str.
Andrei Mureqanu, solicitend executiwlui s[ ia mdsuri legale ce se impun, deoatece sunt mulli
copii care sejoacd in acea zond gi nu ar dori sd aibd un incident neplacut.
dl. Mortan: incepe prin a propune sd se selecteze dintre alegii locali care doresc sd primeasci
materialele pe mail qi cei care doresc sd [e primeascd in formatul in care au fost primite pdnd
acum deoarece sunt poate I sau 2 persoane care doresc sd primeascd materialele pe suport de
h6rtie gi nu pe suport electronic, deoarece poate nu dispun de aparatura necesard sau nu au
adresd de e-mail sau pur gi simplu nu se pricep la operarea calculatorului. Totodat[ propune
cd. dacd se vor inainta materialele in fonnat electronic, sd fie achizilionate consilierilor locali
tablete. in continuare, intreabd cu deza;rr[gire, dac[ procesele-verbale ale gedinlelor pe
comisii cdt gi cele plenare se citesc de cdtre membrii executivului, deoarece in sedinJa pe
comisii precedentd au fost fbcute o serie de solicitdri, carc nu au primit rdspuns. Av6nd in
vedere cd nu primegte rdspuns pe loc la aceastd intrebare, domnia sa continud gi intreabd de ce
nu a fost pus la dispozilia consilierilor locali proiectul de la terenul de joacd de pe str. Andrei
Mureqanu, pentru a se putea edifica cu privire la costurile generate de aceastd lucrare. De
asemenea, a cerut sd i se pund la dispdozilie modul cum a fost repartizatd srttrra de 1 15 mii lei,
alocali de la Guvem pentru repararea pagubelor produse de cdtre calamitatea din 17.09.2017,
cdt a primit fiecare institulie, cine a executat lucrdrile qi pentru ce s-au folosit aceqti bani la
fiecare institulie in parte, dar pAnd in prezent nu a primit rdspuns, intreb6nd, de ce? In
continuare, spune cd, amai cerut cu aproximativ 3 luni de zile in urm[ curdfatrea trotuarelor
de la Electrica gi pAnd la cimitir, precum gi amplasarea unei treceri de pietoni in dreptul
intrdrii spre Cimitirul OrdEenesc $tei, solicitare care nu a generat nicio reacfie din partea
executivului Primdriei oraEului $tei, cu toate c6, in acea zond, lard lucrdrile de amenajare
propuse de cdtre domnia sa, riscul de producere al unor accidente grave este foarte ridicat. Tot
aceeagi situafie o reclami domnia sa cu privire la tdierea unui brad uscat de pe str. Cuza Vod5,
de 3-4 luni, a solicitat acest lucru executivului, pentru c6, prin dimensiunile lui insemnate
bradul ameninld siguranla celor care locuiesc in zona respectivd, precum qi a celor care o
tranziteaz6,. Mai doreqte sd gtie care este stadiul achizilionarii gi montdrii de camere de
supraveghiat in orag, mai ales cd din surse proprii domnia sa a inleles cd aceasta se poate
realiza qi gratuit.
dl. Viceprimar: spune c6, il agteaptd pe dl. Mortan, cu propunere concretd in ceea ce priveqte
achizilionarea gi montarea gratuitd a camerelor de filmat in oras.
il intrerupd. in final, doreqte gi domnia sa, sd
dl. Mortan: solicitd dlui Viceprimar ;
";
partea
cu privire la pagii care s-au fbcut in ceea ce
executivului
primeascd o informare din
priveqte introducerea alimentdrii cu gazin oraqul $tei.

continuare, dl. Mortan solicitd evidenla modului de repartizare a lemnelor la
instituliile din oraq. Mai solicitd majorarea numdrului de containere pentru colectarea
gunoaielor in zona ANL str. Andrei Mureqanu, deoarce momentan este amplasat doar 1
-ontainer,
ceea ce este mult prea pulin. in final, domnia sa mai are de expus o problemd, qi
anume: intreabd de ce se permite circulalia de maqini pe podul pietonal carcleagd. oraqul de
cartierul Petrileni? Sau se agteaptd sd se intdmple un nou accident? Sperd ca solicitdrile
fbrmulate sd fie ascultate de cdtre executiv gi sd fie solufionate, in caz contrar, incepdnd cu
amul urmdtor, solicitdrile le va face in scris.
dl. Rengle: pornind de la cele spuse de citre dl. Viceprimar, cum c6, problemele ar trebui
clarificate din comisii ,intreabd, de ce nu s-a primit rdspuns la cele solicitate in cadrul comisiei

in
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2? Tot in aceeaqi ordine de idei, s-a cerut situalia cu pomul de Crdciun de anul trecut,
precum Ei cea cu zilele oragului din acest an, dar am rdmas la stadiu de solicitare, executivul
nu a binevoit s[ furrizeze datele solicitate de cltre consilierii locali 6n repetate rAnduri. In
final, intreabd care este stadiul intocmirii bugetului pentru anul 2018, cdt pierde Primdria in
anul 2018 gi care sunt planurile pentru urm[torul an? S-a fbcut calculul cu salariile?
:nr.

presedintelui de $edint[
dl. DuEe: incepe prin a spune cd, de 2 ani de zile domnia sa a ridicat problema canalizdrri de
pe Aleea Miron Pompiliu qi constatd cd in continuare Primaria deverseazd apele pluviale in
cele menajere.
dl. Viceprimar: spune cd, principala problemd pe strada la care dl. Duge face referire este
aceeacd cineva opturead canalizareain mod vddid.
dl. Duse: ca rdspuns la cele spuse de dl. Viceprimar, spune cd, oragul $tei este singurul oraq
care nu are releaua de apb pluviald separat de cea menajerd, lucru care i se pare de o gravitate
extrem[, deoarece la ploi mai abundente, casele din regiuneala care domnia sa a ftcut referire
se inundd, iar primdria nu a luat nicio mdsurd in vederea soluliondrii problemei.
in continuare, are loc un schimb de replici pe un ton ridicat intre dl. Duge qi dl.
Viceprimar, preqedintele de gedin!6 temperAnd disculia.
intr-o altd ordine de idei, intreabd de ce datele cu caracter personal ale aleqilor locali
sunt incd vizibile pe site-ul primariei, din moment ce a atras atenlia cu 5 luni in urmd cu
privire la acest aspect. De asemenea, intreabd de ce dna. Lolea nu a ptezentat informaliile
solicitate cu privire la banii alocali din bugetul local bisericilor, spitalului gi gcolilor din orag,
deqi solicitarea a fost fbcutd cu 6 luni in urm6. Mai departe, considerd cd amenajarea str.
Miron Pompiliu nu este finalizatd, in mod corespunzdtor, respectiv pavajele de pe trotuare nu
sunt finalizate, sunt zone care pot provoca accident pe^ntru pietoni, doarece pavajele sau nu
sunt aplicate corespunzdtor sau nu sunt aplicate de fel. IntreabS: de c6te ori trebuie ridicat[ o
problemd in consiliul local pentru ca executivul sd plece urechea gi si intreprindd demersuri in
vederea soluliond.rii ei. Totodatd domnia sa se aratd nemullumit de faptul cd pentru aceastl
intrebAnd cum este
Eedinld a fost convocat cu I ziinainte nu cu 5 cum prevede Regulamentul,
posibil acest lucru.
dna. Boloca: se aratd nemullumitd de modul cum a fost linutd azi gedinfa, domnia sa
apreciind c[ prin ridicare tonului in repetate rdnduri solemnitatea qedin]ei precum Ei respectul
fafA de colegii consilieri dar mai ales fafd de cetdlenii oraqului $tei au fost compromise.
Totodata, mai spune cd, dacd se dd exemplul Germania in materie de organizarcin domeniul
canalizarii pluviale qi menajre, atunci si se invele de la ei qi in mateiie de civtltzalie. tn
continuare, afiage atenfia asupra faptului cd, pe str. Miron Pompiliu sunt marcate numerose
maEini pe trotuare, fapt ce determind pietonii, in mare majoritate copii, sd treacd pe carosabil,
aspect Ce le poate pune in pericol vrala, prin urmare, solicitd executivului sd ia mdsuri in acest
sens, cea mai bund mdsur ar fi aceea sb monteze indicatoare cu "parcarea intetzisd" pe toatd
lungimea strizii. in final, domnia sa spune c6, in calttate de Preqedinte a comisiei de culturd

din cadrul Consiliului local al oragului $tei, propune ca Admnistralia Publicd Locali a
oragului $tei si se facd ceva qi pentru cultura din oraE, cu toate cd bugetul pentru anul 2018 va

ceva gi pentru artd gi culturd, un festival cu tematica Miron
pompiliu ar fi o idee bund in opinia domniei sale, motivind aceastd sugestie prin faptul c6,Ia
acest moment oragul $tei este "mort" din punct de vedere cultural 9i trebuie ftcut ceva concret
pentru a repune $teiul pe harta culturali a zonei, a judelului precum 9i a Romdniei, pentru cI
un popor, fdr6 cultura igi pierde identitatea qi este uEor de manipulate.
01. Mortan: spune cd, propunerea dnei Boloca cu privire la organizarea festivalului ar putea fi
inclusd in festivitdlile Zilelor oragului, cAnd dintre cele 7 zile cdt dureazd S6rbdtoarea, u putea
fi alocatd o zi acestui eveniment cultural. Oricum slabe ganse de izbdndd ve{i avea dna.

fi sdrdcdcios, sd se gdseascd
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Boloca, deoarece executivul primdriei oraEului $tei nu pleacd urechea la propunerile gi
solicitdrile consilierilor locali.
dl. Viceprimar: rdspunzdnd dlui Miara, spune c5, Regulamentul de Orgarrizarc qi Funcfionare
al Consiliului local al oraEului $tei va fi modificat in cel mai scurt timp qi va cuprinde toate
propunerile menfionate de cdtre dl. Miara qi de c[tre dna. Secretar. in ceea ce priveqte
achizifionarea de tablete pentru consilierii locali, momentan domnia sa nu qtie cum aceasta va
putea fi pusd in practicd intr-un viitor foarte apropiat. Legat de propunerea d-lui Miara privind
investiliile la Solceta, spune cd, acestea vor fi discutate atunci cAnd se va aproba bugetul
pentru antlJ 2078. Pe parte de gaze naturale qi apd geotermald, domnia sa spune cd., toatd
documentalialegatd de aceste doud proiecte, poate fi pusd la dispozilia consilierilor locali, cu
toate cd, in anul 2017 in fiecare qedinld ordinard, executivul aprezentat la zi stadiul in care se
afld, atdt refeaua de distribuire a gazrtlui cdt qi cea de apd geotermald.
dl. Miara: spune cd, din moment ce in ultimele 2 luni nu a mai avut loc nicio informarelegatd.
de gaz sau apa geoermald inseamnd cd excutivul nu a mai intreprins nimic legat de cele doud
spete, lucru care nu este tocmai de ldudat pentru Administrafia Publicb Locald a oraqului $tei.
dl. Viceprimar: solicitd dlui Miara sd nu-l mai intrerupd din aloculiunea sa.
dl. Miara: spune in continuare, cd nu este normal ca sd se aloce anual 4 miliarde lei vechi
pentru "panselule Ei zone yerzi" qi sd nu se gdseasci fonduri pentru a susfine firma de
salubritate a Consiliului local, care deserveqte un serviciu vital al comunitdlii.
dl. Viceprimar: solicitd pregedintelui de gedin!6 sd intervind, pentru cd in opinia domniei sale
dl. Miara nu respectd solemnitatea qedinfei qi nici faptul c6, nu i-a fost dat cuv6ntul.
dna. Coroiu: in calitate de pregedinte de gedinfd, solicitd consilierilor locali, sd respecte
solemnitatea Eedinlei gi sd aibd rdbdarea ca dl, Viceprimar sd iqi finalizeze luarea de cuvdnt,
urmAnd ca ulterior sd dea cuvdntul gi altor doritori.
Cu toate acestea, la disculia in contradictoriu dintre dl. Miara qi dl. Viceprimar se mai
albturd gi dl. Mortan gi dl. Duge, iar dna. Coroiu nemaiput6nd line sub control qedinfa, o
declard inchisd.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi gedinta se incheie la ora 14:00, drept pentru
carc a fost incheiat prezentul proces-verbal, care este format din 9 (noud) pagini.

BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE
H.C.L. nr.212/29.11.2017 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinla ordinarl a
Consiliului Local al oragului $tei din data de 29 noiembrre 2017, ora 13.00, care a avut loc in
sala de gedinJd a Consiliului local al oragului $tei
H.C.L. nr. 213129.11.2017 - Privind aprobarea procesului verbal al gedinlei

Consiliului Local al oragului $tei din data de 26.10.2017
H.C.L. nr.214/29.11.2017 Privind aprobarea formdrii unui numdr cadastral nou in
suprafald de 3543 mp, aferent pentru ,,ATELIER $COALA"(incinta $colii de qoferi auto
aparfindnd Colegiului Tehnic ,,Unirea" $tei), precum gi aprobarea trecerii numdrului
cadastral nou din proprietatea Statului Romdn, in proprietatea oraEului $tei qi domeniul public
al oraEului $tei.
H.C.L. nr. 215129.11.2017 Privind aprobarea trecerii unei suprafefe de 18245
mp(compusd din nr. top. ll84lI
18245 mp din CF 3375 $tei), aferentd Cimitirului
Ordgenesc din $tei, din proprietatea Statului Rom6n, in proprietatea oragului $tei gi domeniul
public al oragului $tei.
H.C.L. nr.216/29.11.2017 - Privind aprobarea modificirii HCL nr. 64129.09.2016
Privind aprobarea efectudrii demersurilor pentru obyinerea de cdtre ora;ul $tei a licenlei de

-

:-
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explorare in perimetrul cu suprafala totald de 0,003 hrnp, in scopul exploatdrii zdcdmdntului
de apd geotermald din perimetrul ora;ului $tei - judelul Bihor

H.C.L.

nr.

217/29,11.2017 Privind repartizarea unui apartament ANL

vacant(apartament cu dou[ camere) din blocul de locuinfe ANL situat pe str. Andrei
Mureganu, ff. 2A, bI. 22, ap 2( parter), oragul $tei, jud. Bihor, d-lui FLORINCUTA
ANDREI FLORIN
H.C.L. nr.2l8l29,ll.20l7 Privind aprobarea Regulilor qi m[surilor specifice de
apdrare impotriva incendiilor, corelate cu nivelul qi natura riscurilor locale, in Unitatea
Administrativ TeritorialS oraqul $tei
H.C.L. nr.219/29.11.2017 - Privind aprobarea Regulilor qi mdsurilor de prevenire a
incendiilor la executarea lucrdrilor cu foc deschis qi a fumatului in Unitatea Administrativ
Teritoriald oraEul $tei
H.C.L. nr. 220129.11.2017 Privind aprobarea transformdrii funcfiei publice de
inspector, clasa I, grad profesional debutant, in inspector, clasa I, grad profesional asistent
pentru dl. VIERIU CONSTANTIN CRISTIAN, inspector Proteclie Civili
H.C.L. nr. 221/29.11.2017 Privind aprobarea transformdrii funcfiei publice de
inspector, clasa I, grad profesional principal, in inspector, clasa I, grad profesional superior,
pentru doamna STANA NICOLETA DORINA, inspector incasdri in cadrul Serviciului
Contabilitate

-

-

-

H.C.L. nr. 222129.11.2017 - Privind aprobarea transformdrii funcfiei publice de
inspector, clasa I, grad profesional asistent, in inspector, clasa I, grad profesional principal,
pentru domnul SABAU GHEORGHE, inspector in cadrul Serviciului Public Comunitar Local
de Eviden![ a Persoanelor(SPCLEP) gtei
H.C.L. nr, 223/29.11.2017 Privind aprobarea transformarii funcfiei publice de
inspector, clasa I, grad profesional asistent, in inspector, clasa I, grad profesional principal,
pentru doamna BENEA EMILIA MARIETA, inspector
cadrul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenld a Persoanelor(SPCLEP) gtei

-
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PRE$EDINTE DE $EDINTA
Coroiu Aurelia Manuela

SECRETAR
jrs. Dale Voichila Mariana
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