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Proces verbal
Încheiat azi 26.01.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia şedinţei
ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna ianuarie. Şedinţa a fost convocată de către Primarul
oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 09 din data de 20 ianuarie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 15 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul juridic al Consiliului
local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ.
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 dl. Tocu Sorin Teodor inginer
topograf precum i dl. Mu Dan – inspector U.A.T., ambii făcând parte din cadrul aparatului
permanent de lucru al Primăriei ora ului tei.
Şedinţa este televizată de către postul Naţional TV Beiuş.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al ora ului
pre edintele de edin ă roste te într-un cadru solemn, rugăciunea Tatăl Nostru.

tei,

Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
Pre edintele de edin ă, constată că, executivul solicită suplimentarea ordinii de zi, prin
introducerea unui nou punct, respectiv puntul 6, Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor
care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirerii precum şi aprobarea listei de priorităţi în
repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii situate în blocul de locuinţe ANL de pe str. A.
Mureşanu, nr. Z4, Ştei.

Constatând că nu sunt obiectii legate de această propunere, supune la vot noua ordine de zi,
aceasta fiind votată favorabil în unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali cu unanimitate de voturi.
Punctul 2: Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Local al orașului Ștei
din data de 20.12.2016 și 22.12.2016
Nefiind obiec ii legate de procesele verbale men ionat mai sus, pre edintele de
supune la vot aprobarea acestora, votul consemnat fiind în unanimitate favorabil.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
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Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă
de 8839 mp, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou în proprietatea orașului Ștei și
domeniul public al orașului Ștei
Comisiile de specialitate ale Consiliului local al ora ului tei au avizat favorabil Proiectul de
Hotărâre.
dl. Mortan: dore te să î i motiveze ab inerea din cadrul edin ei Comisiei nr 2, astfel domnia
întreabă, care este scopul formării acestui număr cadastral?
dna. Secretar: spune că, în Raportul de specialitate, este specificat clar faptul că, acest număr cadastral
este necesar pentru notarea clădirii colii Gimnaziale în Cartea Funciară, momentan aceasta nu are
coală cadastrală.
dl. Mortan: în continuare, întreabă dacă după finalizarea acestei proceduri, executivul inten ionează să
acceseze proiecte în beneficiul colii?
dl. Primar: spune că, acest demers este un prim pas spre intrarea în legalitate i clarificarea situa iei
juridice a tuturor clădirilor care apar in colii Gimnaziale. Ulterior, se pot urma mai multe direc ii,
inclusiv aceea de accesare de finan ări externe sau proiecte benefice institu iei de învă ământ.
Domnia sa mai adaugă faptul că, în anul 2000, în baza unei adeverin e, toate imobilele colii
au fost întabulate pe coală, acuma se dore te îndreptarea acestei stări de fapt, respectiv acestea să
treacă în domeniul public al Administra iei Publice Locale, urmând ca ulterior să fie date în
administrare colii Gimnaziale.
dl. Miara: întreabă, care este situa ia clădirii i a terenului colii situate pe str. Tineretului.
dl. Primar: răspunzând întrebării dlui. Miara, spune că, acolo situa ia juridică este clarificată, există CF
pe Administra ia Publică Locală.
dl. Mortan: mai dore te să întrebe, dacă constituirea acestui număr cadastral va afecta în vreun fel
proprietarii limitrofi?
dl. Tocu : răspunzând dlui. Mortan spune că, terenul este foarte bine delimitat, i prin urmare nu
afectează proprietă ile învecinate.
dl. Miara: solicită pre edintelui de edin ă o pauză de consultare a grupui de consilieri pe care îl
conduce.
dl. Jude: în calitate de pre edinte, aprobă o pauză de 5 minute de consultări.
După reluarea edin ei, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind votat pe articole:
Art. 1 – 14 voturi “pentru” i 1 vot “ab inere” (dl. Rengle);
Art. 2 – vot favorabil în unanimitate.
Per ansamblu proiectul de hotărâre este votat favorabil în unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei
a celui de al doilea reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic
”Unirea”, Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil acest proiectul de hotărâre. Totodată, Comisiile nr. 1
l-au propus pe dl. Vulciu Ioan pentru ocuparea acestei func ii.
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Se trece la votul secret, în urma execritării
rezultat: 9 voturi “pentru” i 6 voturi “împotrivă”.

i contabilizării voturilor, s-a constatat următoru

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către beneficiarii de sume acordate ca ajutor social
potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2017.

Comisiile 1 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Comisia nr. 2 a avizat nefavorabil
proiectul de hotărâre, fiind înregistrate 2 voturi “pentru” i 2 voturi “împotrivă”.
dl. Mortan: spune că, a solicitat explica ii în cadrul edin ei pe comisii cu privire la cei 5 oameni care
lucrează pentru ajutorul social, dar nu a primit răspuns, dorind acuma să i se răspundă. De ce o persoana
trebuie să presteze 47 de ore, iar celelalte doar câte 19 ore. De asemenea, întreabă, dacă dl. Mu
i dl.
Pele au cursurile necesare pentru a putea presta instructajul de protec ie a muncii pentru aceste
persoane.
dl. Harn: spune că, potrivit legii, în cadrul institu iei poate fi desemnată o persoană responsabilă cu
implementarea prevederilor privind protec ia muncii.
dl. Mortan: solicită consilierilor locali să voteze a a cum spune dl. Harn, pentru că acesta tie, nu ar fi
prima dată cănd s-ar proceda a a, iar ulterior a trebuit să se revină pentru a se modifica ceea ce dl. Harn
a spus că e bine, totodată mai atrage aten ia asupra faptului că, în opinia domniei sale, dl. Harn nu are
dreptate, iar în situa ia în care s-ar produce vreun accident, Primăria va fi bună de plată.
dl. Miara: spune că, i în opinia sa, persoanele care se ocupă cu protec ia muncii în cadrul unei
institu ii trebui să aibă cursurile necesare, a a cum a arătat dl. Mortan, în acest sens, solicită d-nei
Secretar Dale, lămuriri pentru a se putea vota în deplină cuno tin ă.
De asemenea, mai adaugă faptul că, pentru a se aproba acest plan, este nevoie de o situa ie a
lucrărilor, precum i de un grafic de execu ie. Domnia sa dore te să fie informat cu privire la
includerea tuturor străzilor din ora în planul de cură enie stradală i implicit în graficul la care făcea
referire anterior.
În final, atrage aten ia asupra faptului că, i la această edin ă, au fost înaintate Consiliului
local documente nesemnate de către cei care le-au întocmit, solicitând îndreptarea situa iei.
dl. Primar: spune că, în cadrul Primăriei există un angajat responsabil cu protec ia muncii, dacă acesta
nu are specializarea cerută de lege pentru a presta instructajul privind protec ia muncii, prin urmare
domnia sa propune externalizarea acestui serviciu.
De asemenea, mai adaugă faptul că, persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, nu trebuie să acopere prin presta iile lor tot ora ul, avem zonele verzi
în acest sens, aceste 5 persoane au îndatoriri precise i limitate.
dl. Mortan: spune că, având în vedere că, în cadrul Primăriei este angajată o persoană care are pregătirea
necesară pentru a efectua în bună regulă instructajul privind protec ia muncii, nu este nevoie de
externalizarea acestui serviciu, trebuie doar ca acea persoană să fie trecută în acest proiect de hotărâre în
locul domnilor Mu
i Pele.
dl. Harn: persoana la care face dl. Mortan referire este angajat la serviciul PSI, i poate efectua
instructaj doar pe linie de PSI mu i în protec ia muncii.
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dl. Miara: solicită corectarea anexei la acest proiect de hotărâre, i să se facă clar dinstinc ia între:
normele tehnice de securitate a muncii i instructajul tehnic la locul de muncă.
dl. Jude: inând cont de toate sugestiile făcute, supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind votat cu
9 voturi “pentru” 4 voturi “împotrivă” (dl. Miara, dna. Matei, dl. Mortan i dl. Du e) i 2 voturi
“ab inere” (dl. Rengle i dl. Borza).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali .
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele
pentru tineri, destinate închirerii precum şi aprobarea listei de priorităţi în repartizarea locuinţelor pentru
tineri destinate închirierii situate în blocul de locuinţe ANL de pe str. A. Mureşanu, nr. Z4, Ştei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: spune că, a făcut parte din cadrul comisiei de analizare a dosarelor solicitan ilor de
locuin e ANL i afirmă că, lista înaintată consiliului local corespunde întru totul realită ii i a fost
întocmită cu profesionalism i cu respectarea legisla iei în vigoare.
dl.Viceprimar: dore te să mul umească membrilor comisiei pentru munca asiduă depusă, pentru
în elegere i colaborare, rezultatul fiind această listă prezentată azi Consiliului local pentru aprobare.
dl. Miara: întreabă, când s-a făcut recep ia la aceste blocuri ANL?
dl. Viceprimar: spune că, recep ia par ială a fost făcută în luna februarie 2016, ulterior a fost introdusă
linia electrică i urmează să se finalizeze probele pentru centralele termice, recep ia finală urmând a
avea loc în luna martie 2017.
Dna. Secretar: dore te să adauge faptul că, termenul de contesta ie este de 7 zile, iar solu ionarea lor
este de 15 zile, urmând ca după expirarea acestor termene să fie înaintată Consiliului local forma finală a
Liestei de repartizare a locuin elor ANL.
dl. Mortan: solicită ca acest proces să se demareze cu celeritate i să nu se tergiverseze repartizarea
acestor locuin e, iar dacă nu vor exista contesta ii să fie organizată o edin ă extraordinară i să nu
se a tepte după edin a ordinară.
dl. Jude: în 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, pe articole, acestea fiind votate
după cum urmează:
art. 1 – unanimitate;
art. 2 – unaimitate;
art. 3 – unanimitate.
Per ansamblu proiectul de hotărâre este votat favorabil în unanimiate de consilierii locali.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali .
Punctul 7: Informare privind solicitarea Grupului consilierilor PNL și a consilierilor PSD din
cadrul Consiliului Local al orașului Ștei pentru schimbarea denumirii străzii „Aleea Băița” în strada
„Petru Pantea ”
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Consilierii au luat la cuno tin ă de con inutul acestei informări.
Punctul 8: Informare privind solicitarea CS „Crișul Negru” Ștei privind trecerea unui număr de
26 de sportivi în cadrul Clubului Sportiv Orășenesc Ștei, precum și alocarea unor sume pentru
participarea la competiții în condiții optime

Consilierii au luat la cuno tin ă de con inutul acestei informări.
Punctul 9: . Informare privind nedepunere aplicații POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6, OS 6.2,
6.3, 6.4, 6.6, cu titlul „Școala pentru Toți”
Consilierii au luat la cuno tin ă de con inutul acestei informări.
Punctul 10: Diverse.
dl. Miara: referitor la informarea privind schimbarea denumirii str. Băi a în denumirea de “ing. Pantea
Petru” – domnia sa afirmă că, ini ial consilierii grupului PSD au avut această ini iativă, în semn de
omagiu pentru dl. Pantea Petru care a avut o contribu ie imensă la dezvoltarea ora ului, a fost
desemnat cetă ean de onoare al ora ului tei i a fost i consilier local. În continuare dore te să î i
ceară scuze cetă enilor ora ului tei care locuiesc pe această stradă pentru neplăcerile ce le va implica
schimbarea denumirii străzii.
În ceea ce prive te repartizarea locuin elor ANL, domnia sa dore te să sublinieze importan a
vitală a unor clauze contractuale clare i ferme, iar Primăria să vegheze la aplicarea i la respectarea
lor fără ezitare. Spre exemplu, cei care nu locuiesc efectiv la aceste locuin e, dar î i achită chiria lunar
să fie evacua i i să nu mai fie permisă ocuparea în continuare a locuin ei ANL, deaorece sunt foarte
multe persoane care ar dori să locuiască acolo dar nu pot din cauza ocupării acestora de aceste genuri de
chiria i.
În final, solicită încă odată executivului i celor care pregătesc edin ele de Consiliu local, să
semneze documetele înainate spre dezbatere în cadrul edin elor Consiliului local.
dl. Mortan: domnia sa, are o serie de solicitări adresate executivului, o parte dintre aceste solicitări le-a
ridicat încă de la începutul mandatului, domnia sa sus inând că va continua să le ridice până când vor fi
solu ionate. De asemenea, în fiecare lună, î i va complete lista cu solicitări cu problemele noi apărute.
Astfel:
-în ceea ce prive te locuin ele ANL, solicită să i se comunice noul mod de calucl al chiriei.
-legat de schimbarea denumirii str. Băi a în str. Pantea Petru, consideră oportună introducerea titulaturii
de “inginer” în denumire, în continuare, domnia sa atrage aten ia asupra faptului că, atât în adresa PSD
cât i în cea a PNL s-a gre it perioada în care regretatul dl. Pantea i-a desfă urat activitatea.
-cu privire la informarea Clubului Sportiv “Crisul Negru”, domnia sa solicită mai multe informa ii,
deoarece sunt bani pu ini la bugetul local, în acest an vor fi i mai pu ini i nu tie dacă Consiliul
local va putea sus ine financiar această nouă ramură în cadrul Clubului Sportiv Oră enesc tei.
-legat de informarea POCU, domnia sa a în eles că, proiectul nu a fost aprobat deoarece nu s-a
respectat termenul de depunere, prin urmare solicită executivului ca pe viitor să se mi te mai repede.
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-în continuare, solicită informa ii cu privire la stadiul introducerii gazului în ora ul tei, deoarece
încălzirea locuin elor în ora ul tei este problematică la acest moment, atât pentru persoanele fizice
cât i pentru cele juridice, iar introducerea gazului ar duce la solu ionarea acestei probleme. Dl. Primar
a propus că, începând cu această lună va lua legătura cu Ministerul de resort i cu firma Melfy. Domnia
sa mai adaugă că, va repeta această întrebare până ce se va rezolva problema.
-totodată insist asupra racordării subsolurilor la canalele menajere trebuie prioritizată i accelerată.
-în edin ele trecute a solicitat mutarea incintelor pentru gunoaie de pe str. Andrei Mure anu de pe
marginea oselei, deoarece se pot produce accidente.
-în continuare solicită executivului să informeze consilierii locali atunci când la nivelul ora ului tei au
loc vizite sau întâlniri cu oficialită i de la nivel jude ean, na ional sau interna ional, pentru a putea
i domniile lor participa, iar dl. Primar să facă rapoarte lunare prin care să informeze consilerii locali cu
privire la rezultatele acestor întâlniri.
-solicită executivului urgentarea măsurii de tualetizare a sălciilor de pe str. Trandafirilor, întrebând
totodată câ i oamnei sunt angaja i la Serviciul Zone Verzi?
dl. Rengle: întreabă dacă lemnele pentru foc sunt suficiente la fiecare institu ie din ora ?
De asemenea, spune că, prin nedepunerea proiectului POCU s-au pierdut mul i bani, dorind să fie găsit
răspunzătorul, i întrebând totodată de ce nu s-a putut depune proiectul?
dl. Du e: în edin a trecută a cerut eviden a copiilor orfani din ora , se cunosc mai multe detalii?
dna. Secretar: spune că, nu există la nivel de jude
i implicit la nivel de ora ul tei o eviden ă
statistică cu privire la acest aspect.
dl. Du e: solicită întocmirea de către executiv a unei statistici în acest sens printr-o colaborare cu
institu iile de învă ământ din ora .
De asemenea mai întreabă următorul lucru: din cele 1800 de pachete de Crăciun, câte au ajuns la copii
orfani?
dl. Viceprimar: ca răspuns la întrebarea dlui Du e, spune că, de Crăciun au fost date cadouri la copii, la
to i copii, fără a fi întreba i dacă sunt orfani sau nu.
dl. Primar spune că, se va face o anchetă pentru a se stabili numărul de copii orfani din ora ul tei.
dl. Du e: legat de problema câinilor vagabonzi, întreabă dacă au mai fost întreprinse măsuri de
colectare a acestora, cu precădere în zona stadionului?
dl. Viceprimar: spune că, în luna ianuarie nu au fost întreprinse măsuri de colectare de câini vagabonzi
în ora ul tei.
dl. Du e: întreabă care este situa ia văduvilor i a văduvelor din ora ul tei, solicitând totodată
informa ii cu privire la asigurarea necesarului de lemne pentru încălzirea institu iilor din ora în
sezonul rece 2016-2017.
dl. Harn: solicită executivului să adune toate informa iile despre incidental produs în localul public din
apropierea blocurilor ANL i până la următoarea edin ă să prezinte un răspuns în scris.
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dl. Stani te: apreciază ini iativa consilierilor locali privind schimbarea denumirii str. Băi a în “str.
Ing. Pantea Petru”.
dna. Boloca: propune ca denumirea străzii Băi a să se schimbe în “str. Dir. Ing. Pantea Petru”.
dna. Secretar: legat de propunerea dnai Boloca, spune că, se va interesa la forurile abilitate.
dl. Primar: începe prin a felicita to i consilierii locali pentru ini iativa de a modifica denumirea str.
Aleea Băi a în Aleea ing. Pantea Petru.
În continuare, spune că, în ceea ce prive te noile tarife ANL se va cere un punct de vedere i de
la ANL Bucure ti.
În ceea ce prive te solicitarea Clubului Sportiv “Crisul Negru”, domnia sa spune că, în func ie
de buget se va lua o hotărâre.
Legat de neîncadrarea în termen a POCU, domnia sa spune că este vorba de neîndeplinirea din
partea noastra a unor criterii privind capitalul uman, nefiind inclu i într-o zonă defavorizată, respectiv o
zonă cu abandon colar ridicat, prin urmare nu am strâns punctele necesare pentru a accesa proiectul.
Consultantul a cerut date pentru a identifica dacă ne încadrăm, iar faptul că am încercat să depunem
proiect nu reprezintă un lucru rău, i oridecâte ori se va ivi vreo ansă de accesare a unui proiect ne
vom încerca ansele, chiar dacă ansele de reusită sunt foarte mici, noi vom încerca. În ceea i ordine
de idei, mai adaugă faptul că, pentru depunerea acestui proiect nu s-a cheltuit niciun ban.
În contunuare, executivul inten ionează să acceseze 2 proiecte, respectiv: un proiect privind
cre terea eficien ei energetice, iar un al doile privind sus inerea persoanelor de vârsta a III-a.
În ceea ce prive te alimentarea cu gaz a ora ului, domnia sa spune că, a purtat o discu ie cu
pre edintele ANRE, din care a aflat că, momentan to i mini trii sunt angrena i în elaborarea
bugetului pentru 2017. Mai spune că, de când este primar, domnia sa nu a promis i nu promite la
nimeni nimica, ca i răspuns la cele spune de dl. Mortan, însă va încerca mereu să ducă la bun sfâr it
proiectele începute. Mai adaugă faptul că, există posibilitatea ca ora ul tei să ob ină licen a de
alimenatre cu gaz a ora ul tei, marea problemă pe care o întâmpină distribu ia gazului în ora ul
tei o reprezintă costul foarte ridicat pentru ob inerea licen ei, precum i faptul că toate persoanele
juridice i fizice din ora
i-au tăiat racordurile de la vechia re ea de încălzire.
dl. Rengle: se arată de acord cu ob inerea licen ei pentru gaz, propune accesarea unui credit în acest
sens, credit care de i va trebui plătit, va da posibilitatea Administra iei Publice Locale să facă bani i
să creeze noi locuri de muncă.
dl. Mortan: atrage aten ia cu privire la faptul că, doi operatori de gaz nu pot să activeze într-o anumită
rază, momentan la Sudrigiu existând un asemenea operator, care se poate extinde oricând i la tei,
astfel am pierde o bună oportunitate, prin urmare domnia sa sus ine urgentarea demersurilor. În
continuare, solicită continuarea demersurilor pentru introducerea gazului în ora , indiferent că va fi în
regie proprie sau prin altă firmă.
dl.Primar: apreciază că, se impune o dezbatere distinctă pe această temă.
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De asemenea, mai spune că, azi, urmează să sosească în tei o delega ie din Hajdudorog, care
dore te să discute proiectele transfrontaliere ce ar putea fi accesate de către cele două localită i.
Legat de lemnele pentru foc pentru institu iile publice din ora , spune că, urmează să fie prinse
cantită i mai mari pentru a se asigura necesarul fiecărei institu ii în parte, iar colile din ora au
sume prinse în bugetele proprii pentru încălzire, oricum odată cu trecerea la încălzirea pe lemne, sumele
cheltuite pentru achizi ia de combustibil solid sunt mult mai mici, acestea scăzând de la aproximativ
2,5 miliarde lei vechi anual, momentan s-a ajuns la aproximativ 700-800 milioane lei vechi anual.
dl. Mortan: mai spune că, se plâng părin ii că trebuie să ducă copii lemne cu plasa.
dl. Primar: spune că, o asemenea acuza ie este forte gravă, asta denotă un management defectuos.
dl. Harn: dacă părin ii sunt obliga i să facă a a ceva, atunci într-adevăr este o problemă, dacă o fac
din proprie ini iativă, atunci totul este în regulă.
dl. Primar: spune că, niciuna dintre cele două variante expuse de către dl. Harn nu este în regulă,
managerii nu trebuie să permită asa ceva.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:15, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces-verbal, care este format din 8 (opt) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 5/26.01.2017 – Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 26 ianuarie 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei.
H.C.L. nr. 6/26.01.2017 – Privind aprobarea proceselor verbale ale edin elor Consiliului
Local al ora ului tei din data de 20.12.2016 i 22.12.2016.
H.C.L. nr. 7/26.01.2017 – Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de
8839 mp, precum i aprobarea trecerii numărului cadastral nou în proprietatea ora ului tei i
domeniul public al ora ului tei.
H.C.L. nr. 8/26.01.2017 – Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a
celui de al doilea reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic
”Unirea”, tei.
H.C.L. nr. 9/26.01.2017 – Privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către beneficiarii de sume acordate ca ajutor social
potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2017.
H.C.L. nr. 10/26.01.2017 – Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele
pentru tineri, destinate închirerii precum şi aprobarea listei de priorităţi în repartizarea locuinţelor pentru
tineri destinate închirierii situate în blocul de locuinţe ANL de pe str. A. Mureşanu, nr. Z4, Ştei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Jude Alexandru Jan

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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