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Proces verbal
Încheiat azi 31.08.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia şedinţei
ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna august. Şedinţa a fost convocată de către Primarul
oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 340 din data de 25 august 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 15 precum si consilierul juridic al
Consiliului local al orasului Stei jrs. Oras Ionut. Absentează dl. Borza Horea.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar prin dispozi ie – jrs. Tirla Liviu.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă dna. Cioica Nadia - inspector i
dl. Mu Dan- inspector din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei ora ului tei.
Pentru redactarea procesului verbal al edin ei participă la şedinţă insp. Ora Alexandra.
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 tei,
pre edintele de edin ă roste te într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dna. Afrusinei Ban : în calitate de pre edinte de edin ă, pentru luna august, supune la vot
aprobarea ordinii de zi, după cum urmează:
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Aprobarea procesului-verbal al
edin ei Consiliului Local al ora ului tei din data de
27.07.2017.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 1686
mp, precum i aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român în
proprietatea ora ului tei i domeniul public al ora ului tei.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acceptării transferului dreptului de proprietate din partea
Colegiului Na ional ”Avram Iancu” din tei către „ora ul tei - domeniu public” a construc iilor
aflate în proprietatea sa, înscrise în CF 3444 tei, nr. top. 1187, -construc iile denumite Clădirea
liceului, Căminul nr. 1, Atelier + Sală de sport + Sală de festivită i, Cantina, Centrala termică,
Spălătorie, în favoarea ora ului tei – domeniu public- conform pozi iilor nr. 77, 78, 80 i 81 din
H.G. nr. 970/2002, anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care apar in domeniului public al ora ului tei.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii pentru repara ii i amenajare
trotuare, acces pietonal, acces auto i acces riveran în vederea optimizării traficului în zona Autogării
tei (Certificat urbanism, Proiect tehnic, Avize, Acorduri, Studii, Autoriza ie construire i execu ie).
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei a unui
reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Unirea”, tei.
7. Informare privind stadiul pregătirii unită ilor de învă ământ din ora ul tei pentru
începerea noului an de învă ământ 2017–2018.
8. Diverse.
Ordinea de zi este votată de către consilierii locali cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
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Punctul 2: Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din
data de 27.07.2017.
dl. Duse: fata de cele expuse in p-v din 27.07.2017 domnia sa are o obiectie, respectiv spune ca, in una
dintre luarile domniei sale de cuvant, a fost consemnat eronat faptul ca, s-a referit la anumite persoane
din executivul Primariei orasului Stei si dintre consilierii locali, care au adus acuze lui si dlui Miara
Horia, domnia sa sublinieaza faptul ca, NU a facut referire nici la membri ai executivului Primariei si
nici la colegii consilieri locali, solicitand sa fie consemnat expres acest lucru.
dna. Afrusinei Ban: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu mai sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 1686 mp, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea
Statului Român în proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: spune ca, in sedinta pe comisii a solicitat corectarea suprafetelor, deoarece aceastea sunt
gresite potivit calculelor.
dna. Afrusinei Ban: 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, acesta fiind aprobat
cu unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea acceptării transferului dreptului de
proprietate din partea Colegiului Național ”Avram Iancu” din Ștei către „orașul Ștei - domeniu
public” a construcțiilor aflate în proprietatea sa, înscrise în CF 3444 Ștei, nr. top. 1187, construcțiile denumite Clădirea liceului, Căminul nr. 1, Atelier + Sală de sport + Sală de
festivități, Cantina, Centrala termică, Spălătorie, în favoarea orașului Ștei – domeniu publicconform pozițiilor nr. 77, 78, 80 și 81 din H.G. nr. 970/2002, anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public al orașului Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Afrusinei Ban: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi i supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii pentru reparații și
amenajare trotuare, acces pietonal, acces auto și acces riveran în vederea optimizării traficului în
zona Autogării Ștei (Certificat urbanism, Proiect tehnic, Avize, Acorduri, Studii, Autorizație
construire și execuție).
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Comisiile 1, i 3 au avizat favorabil in unanimitate proiectul de hotărâre.
Comisia nr. 2 a avizat favorabil acest PH cu 3 voturi „pentru” si 2 „abtineri”.
dl. Mortan: spune ca, se incearca a doua oara ca prin smecherii sa se treaca peste lege, deoarece cu
aproximativ 2 luni in urma, executivul a cerut acelasi lucru, dar intr-o alta forma, Ph-ul respectiv nu a
trecut, deoarece in forma respectiva avea nevoie de votul favorabil a 2/3 din consilierii locali. In aceasta
noua forma, PH-ul are o noua titulatura, care nu mai necesita pentru aprobare vorul a 2/3 din consilieri,
desi in opinia domniei sale este nevoie de votul a 2/3 din cosnilieri, respectiv 10 voturi favorabile. In
continuare spune ca, din cunostintele domniei sale, se afla in discutie un proiect de lege care vizeaza
scoaterea hiper-marketurilor din orase in afara acestora si chiar inchiderea lor pe perioada de week-end.
De asemenea, mai spune ca, luna trecuta, in Consiliul local Stei s-a aprobat o hotarare care aproba
Planul de mobilitate la nivel de oras, acest plan urmand sa descongestioneze traficul. Acest PH, care
acum se incearca a se impune, va avea drept urmare construirea unui hiper-market intr-o zona centrala,
lucru care va aglomera si mai mult centrul orasului, prin urmare, acest PH vine in contradictie cu o
Hotarare de Consiliu local Stei data in luna precedenta. Totodata, considera ca, deschiderea unui
magazin de amploarea, Penny Market, in Stei, va afecta in mod negativ micii comercianti, respectiv
magazinele de cartier din oras. In aceeasi ordine de idei, si apropiindu-se de finalul alocutiunii sale,
domnia sa mai spune ca, acest PH implica efectuarea unei lucrari pe domeniul public al statului, lucru
care nu este legal, iar daca acesta se va aproba domnia sa il va contesta la Prefectura Bihor. Pentru toate
aceste motive, domnia sa va vota impotriva acestui PH.
dna. Afrusinei Ban: 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, acesta fiind aprobat
cu 9 voturi „pentru”, 3 „ab ineri” (Rengle Aurelian, Matei Cristina si Miara Horia) i 2 voturi
„împotrivă” (Mortan Ioan si Du e Călin).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
oraşului Ştei a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului
Tehnic ”Unirea”, Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Comisia 1 cu propuneri în plen, iar
comisia 2 propune pe dna. Matei Cristina i pe dl. Vulciu Ioan.
dna. Afrusinei Ban: 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 se trece la vot secret. Rezultatul votului este urmatorul: 9
voturi „pentru”, i 5 voturi „împotrivă” în favoarea dlui Vulciu Ioan.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Informare privind stadiul pregătirii unităților de învățământ din orașul Ștei
pentru începerea noului an de învățământ 2017–2018.
dl. Mortan: intreaba daca au fost invitati la sedinta directorii institutiilor de invatamant din oras?
dl. Tirla: raspunzand intrebarii dlui Mortan, spune ca “DA” acestia au fost invitati.
dl. Mortan: in continuarea celor spune anterior, domnia spune ca, este surprins neplacut de directorii
care si-au prezentat materialele la sedintele pe comisii, dar la sedinta in plen nu am mai venit, in acest
sens propune sanctionarea celor care nu au venit. In continuare saluta prezenta directorului Scolii
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Gimnaziale si spune ca, din materialele prezentate, la Scoala Gimnaziala, principala problema o
repezinta incalazirea pe perioada sezonului rece. In aceasta ordine de idei, intreaba de ce dl. Mut care a
facut tabelul privind repartizarea lemnelor la institutiile din oras, nu este prezent la lucrarile sedintei,
deoarece are o serie de intrebari pentru el. Totodata considera ca, materialul prezentat de catre dl. Mut
este nu face onoare profesiei de inginer responsabil cu urbanismul in orasul Stei.
dl. Rengle: spune ca, in opinia domniei sale, dl. Mut face toate adresele catre Consiliul local dupa
dictare. Mai spune ca, din tabelul prezentat, dl. Mut nu face cinste functiei pe care o ocupa, domnia sa ar
trebui retrogradat. In continuare, spune ca, cei 700 de metri de lemne, ar fi putut fi repartizati intr-o
mainiera mai echitabila, in acest sens propune repartizarea lemnului dupa cum urmeaza: la Colegiul
Tehnic “Unirea” – 30m, la Spitalul Orasenesc Stei – 100m, dar propune ca la Casa de Cultura sa nu se
repartizeze ca si la Gradinita, deoarece in opinia domniei sale la Gradinita se consuma mai mult. Mai
intreaba, cand se vor repartiza aceste lemne.
dl. Viceprimar: spune ca, la sedinta extraordinara de saptamana trecuta, s-a spus clar ca, lemnele vor fi
livrate incepand cu data de 01.09.2017, acestea fiind deja pregatite in rampa.
dl. Rengle: spune ca, in opinia domniei sale, Consiliul local trebuie sa hotarasca cantitatile de lemne ce
urmeaza a fi repartizate la fiecare institutie, nu dl. Mut.
dl. Viceprimar: spune ca, tabelul prezentat are valoarea de propunere, cantitatile putand fi ajustate in
functie de propunerile formulate de fiecare consilier.
dl. Du e: intreaba, cum s-a calculat necesarul pentru fiecare institutie. De asemenea intreaba, cati m² de
lemne sunt repartizati la Primarie, pentru ca, daca Scoala Gimnaziala are suprafata de 2000 m² si i s-au
repartizat 100 m de lemne, de ce Primariei care are suprafata mai mica decat Scoala Gimnaziala are de 2
ori mai multe lemne alocate decat are nevoie.
dl. Rengle: spune ca, tot timpul dl. viceprimar in loc sa vina cu solutii vine cu intrebari, in plus intreaba
de ce Primaria are repartizat 266 m de lemne. In continuare, propune ca la finalul lunii septembrie,
executivul sa prezinte modul in care s-au repartizat lemnele la institutiile din oras. De asemenea,
propune sa se taie din lemnele repartizate la Primarie si la Casa de Cultura, respectiv jumatate de la
fiecare, si sa se dea la Scoala Gimnaziala si la Gradinita, ca sa se ajunga la 200 m la Gradinita, 200 m la
Scoala Gimnaziala, Colegiul Tehnic-10 m, Casa de Cultura – 60 m, Spitalul–100 m, iar Primaria–126m.
dl. Duse: considera ca, lemnul propus spre repartizare la Casa de Cultura este mult prea mult.
dl. Miara: spune ca, prin amenajamentul silvic aprobat in Consiliul local, se specifica faptul ca,
dispunem de aproximativ 1000 m de lemn pentru exploatare. In acest sens, intreaba, de ce nu se extinde
cantitatea exploatata pentru a se acoperi toate nevoile institutiilor din oras, respective ar putea fi
acoperit necesarul Scolii Gimnazilale si a Gradinitei. De asemenea, solicita executivului, sa dea dovada
de mai multa responsabilitate si profesionalism cand intocmesc material pentru Consiliul local, pentru ca
prezentul tabel, este sub orice critica.
dl. Viceprimar: cu toate ca avem disponibil peste 1000 de metri de lemne, Ocolul Silvic a aprobat
exploatarea doar a aproximativ 700 metri de lemne.
dl. Duse: solicita ca dl. Mut sa fie chemat ACUM pentru ca este nevoie de domnia sa pentru explicatii si
clarificari. De asemenea, solicita tot ACUM si prezenta dnei Lolea, careia domnia sa i-a solicitat un
raport cu cateva luni in urma si raspunsul se tot lasa asteptat.
dl. Viceprimar: spune ca, data viitoare va primi raspuns la cele solicitate, momentan ambii functionari
sunt angajati in rezolvarea altor probleme.
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dna. Pantea: prezinta pe scurt achizitiile facute de institutia condusa de domnia sa, cu mentiunea ca,
instalatia de incalzire trebuie schimbata, deoarece este veche si uzata. In materie de conbustibil pentru
sezonul rece, pana la acest moment scoala are 20 tone brichete si 50 de metri de lemne, dar necesarul
este de 400 de metri. In continuare spune ca, dupa ultima discutie purtata cu dl. Primar, acesta a
asigurat-o ca va avea lemnele necesare pentru a face fata cu brio sezonului rece. Mai adauga faptul ca,
Scoala Gimnaziala are cel mai mare numar de elevi, respectiv 670 si evident cheltuielile cu incalzirea
sunt pe masura. In final, concluzionand, spune ca, fondurile de care dispune scoala sunt mici si
insuficiente pentru a acoperi toate nevoile si prin urmare, are nevoie de ajutorul Consiliului local.
dl. Viceprimar: spune ca la ultima discutie dintre dl. Primar si dna. Pantea, care a avut loc cu cateva
saptamani in urma, a asistat si domnia sa, iar necesarul de lemne era de 200 de metri, acuma aude ca
este nevoie de 400 de metri.
dna. Pantea: spune ca, la ultima discutie purtata cu dl. Primar, dl. Viceprimar nu a fost prezent, aceasta
ultima discutie avand loc cu cateva zile in urma.
dl. Duse: multumeste dnei Pantea pentru participare si intreaba cum sta scoala la capitolul: banci,
mobilier si dotari.
dna. Pantea: spune ca este nevoie de sprijin financiar in vederea achizitionarii de banci noi, mobilier si
doatari la laboratoarele de specialitate, deoarece cele existente sunt vechi, depasite si deteriorate,
nominalizant ca prioritati laboratoarele de informatica si cel de chimie.
dl. Mortan: intreaba daca se mai practica metoda de a impune parintilor sa aduca lemne de acasa pentru
incalzirea scolii, practica inregistrata mai ales la sedintele de la ora de dirigentie sau sedintele cu parintii.
dna. Pantea: raspunzant intrebarii dlui Mortan, spune ca “Da”, parintii au adus lemne din propria lor
initiativa, cu toate ca a transmis invatatorilor sa stopeze aceasta practica.
dl. Miara: solicita executivului sa respecte legea si sa ajute scolile si Spitalul cu cheltuielile pentru
incalzire. De asemenea, potrivit celor discutate in aceasta sedinta, propune alocarea uneii cantitati de
300 m de lemen la Scoala Gimnaziala in loc de 100 m.
dl. Viceprimar: solicita consilierilor locali, ca punctul Diverse de pe ordinea de zi, sa fie cat mai scut,
consilierii sa fie cat mai concisi, deoarece domnia sa trebuie sa se ocupe cu organizarea evenimentelor
legate de zilele Steiului, asa cum a facut pe toata durata acestei saptamani.
dl. Rengle: spune ca, nu discutiile sunt problema, ci lipsa din partea executivului a promptitudini in
rezolvarea problemelor aduse in discutie de catre consilieri, aceasta este adevarata problema a
Administratiei Publice Locale a orasului Stei, pe aceasta cale si domnia sa, solicita Viceprimarului mai
multa eficienta.
Punctul 8: Diverse.
dl. Miara: incepe prin a spune ca avea mai multe puncte de discutat la diverse, dar datorita faptului ca dl.
Primar lipseste si de la aceasta sedinta, aceasta fiind a III-a sedinta consecutiva la care domnia sa nu
participa, mai lipsesc si functionarii din cadrul executivului care au Rapoarte de specialitate pe ordinea
de zi, iar avand in vedere aceste aspecte, considera ca discutiile purate in aceste conditii nu isi au rostul,
drept urmare, propune ca sedintele sa nu mai fie 3 pe luna, ci doar una, la care sa participle si dl. Primar
si membrii din executiv direct implicati, in acest fel exista macar iluzia ca problemele ridicate de
consilieri vor fi auzite si se pot trage sperante ca vor fi si solutionate.
dl. Mortan: avand in vedere faptul ca se apropie zilele orasului Stei, doreste sa stie daca in ultima luna
au avut loc deplasari din partea executivului cu ocazia zilelor localitatilor Hajdudorog, Svinita sau
Drajna si daca la aceste deplasari au luat parte si consilieri locali, deoarece in opinia domniei sale,
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aceasta ar fi calea fireasca a lucrurilor si doar asa s-ar intari relatiile de colaborare cu aceste localitati.
Avand in vedere ca a fost rugat sa fie scurt si concis va mai puna doar o intrebare, respectiv, doreste sa
stie daca s-a format nr. Cadastral pentru lucrarea din parcul unde este chioscul cu placinte de langa
Primaria Stei, precum si care este valoarea pe fiecare element de cheltuieli.
dl. Du e: solicita din nou prezenta la lucrarile sedintei a dlui Mut si a dnei Lolea in vederea clarificarii
unor nelamuriri. In continuare, solicita Viceprimarului continuarea liniei de iluminat public pe toata
lungimea str. Aleea Miron Pompiliu. Strada Miron Pompiliu trebuie asfaltata, solicitand executivului sa
fie luate masuri urgent ina cest sens, deoarece, de aproximativ 2 ani strada arata cum arata. Avand in
vedere ca se apropie zilele orasului, ureaza la multi ani tuturor celor care au pus umarul la dezvoltarea
orasului si pe aceasta cale, intreaba cate firme noi s-au deschis in ultimul an precum si cate locuri de
munca noi au apartut tot in acest ultim an de mandat. De asemenea, mai intreaba, ce s-a facut concret in
acest and de mandate pentru a se imbunatati nivelul de trai al locuitorilor orasului Stei?
dl. Rengle: solicita ca de zilele Steiului, in invitatii sa se treaca numele consilierilor locali, iar executivul
sa le furnizeze acestora mai multe informatii despre evenimentele ce vor avea loc cu aceasta ocazie. In
aceeasi ordine de idei, considera ca nu este normal ca 3-4 persoane sa se ocupe de organizarea zilelor
orasului Stei, sa dispuna dupa bunul plac de banii alocati acestui eveniment, in opinia domniei sale,
acest eveniment, care are un impact major asupra orasului, sa angreneze tot executivul si toti consilierii
locali ai orasului Stei. In final, spune ca, a fost o dovada de respect pentru Consiliul local, atunci cand, la
inceput de punct Diverse, dl. Viceprimar, a atras atentia asupra faptului ca, domnia sa este ocupat cu
organizarea zilelor Steiului, si nu are prea mult timp la dispozitie pentru a asculta ce au de spus alesii
locali al orasului Stei.
dl. Cioară-Viceprimar: avand in vedere cele spuse de dl. Rengle, apreciaza ca, alesii locali, si in speta dl.
Rengel, caruia ii “multumeste” nu au manifestat intelegere fata de domnia sa, si de faptul ca, tot ceea ce
inseamna organizarea zilelor orasului, respectiv evenimentele derulate pe parcursul intregii saptamani,
necesita supraveghere si indrumare, domnia sa ocupandu-se tocmai de acest lucru, pentru ca totul sa
decurga fara incidente nedorite si intr-un mod cat mai placut pentru cetatenii orasului.
dl. Duse: solicita din nou prezenta dnei Lolea la sedinta, pentru a ne spune cati m² are Primaria Stei, din
moment de dl. Viceprimar nu ne poate spune.
dl. Harn: propune sa se inchida lucrarile sedintei, deoarece discutiile au fost denaturate de catre membrii
opozitiei, iar solemnitatea sedintei a fost de mult data la o parte.
dl. Miara: legat de zilele orasului, intreaba la ce ora va incepe sfintirea bisericii mici.
dl. Viceprimar: spune ca, sfintirea bisericii va incepe maine de la ora 7 dimineata. Legat de deplasarile
facute in localitatile infratite, spune ca, la Svinita a mers ansamblul Casei de Cultura “Miron Pompiliu”
Stei, cu cei 2 referenti si cu 2 parinti supraveghetori, iar dl. Primar a fost doar in trecere. Pe viitor, daca
consilierii locali doresc, vor fi anuntati cand se vor organiza deplasari de genul celor evidentiate de catre
dl. Mortan.
dl. Mortan: este adevarat ca de la Drajna a venit tot timpul cu o delegatie de 30 de personae.
dl. Viceprimar: legat de intrebarea dlui Mortan cu privire la nr. Cadastral de la parcul de langa Primarie,
spune ca acesta exista, impreuna cu toate celelalte date solicitate, si pot fi puse la dispozitia celor
interesati.
dl. Mortan: reaminteste dlui Viceprimar sa nu uite de devizul detaliat al lucrarilor la parc, o copie a
acestuia dorin sa ii fie prezentata la sedinta urmatoare.
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dl. Viceprimar: legat de iluminatul de pe Aleea Miron Pompiliu, spune ca, acesta este finalizat pe toata
lungimea strazii.
dl. Duse: spune ca, se pare ca dl. Viceprimar nu a inteles, sau nu a vrut sa inteleaga ceea ce a spus
domnia sa, respectiv, se referea la iluminarea intersectiei dintre str. 13 Septembrie si str. Aleea Miron
Pompiliu, pentru a se fave vizibila intrarea de pe str. 10 Septembriei pe str. Aleea Miron Pompiliu prin
montarea unui stalp de iluminat sia unui eventual indicator rutier.
dl. Viceprimar: solicita dlui Duse sa verifice daca aceasta intersectie este iluminata, iar daca este
iluminata, ii cere ca la urmatoarea sedinta sa isi ceara scuze in mod public fata de domnia sa pe care l-a
acuzat pe nedrept, iar daca intersectia este neiluminata, atunci el isi va cere scuze fata de dl. Duse, tot in
mod public.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:30, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces verbal, care este format din 5 ( cinci) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 174/31.08.2017 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 31 august 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă
a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 175 /31.08.2017 - Aprobarea procesului verbal al edin ei Consiliului Local al
ora ului
tei din data de 27.07.2017.
H.C.L. nr. 176/31.08.2017 - Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă
de 1686 mp, precum i aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român în
poprietatea ora ului tei i domeniul public al ora ului tei.
H.C.L. nr. 177/31.08.2017 - Privind aprobarea acceptării transferului dreptului de proprietate
din partea Colegiului Na ional ”Avram Iancu” din tei către „ora ul tei - domeniu public” a
construc iilor aflate în proprietatea sa, înscrise în CF 3444 tei, nr. top. 1187, -construc iile denumite
Clădirea liceului, Căminul nr. 1, Atelier + Sală de sport + Sală de festivită i, Cantina, Centrala termică,
Spălătorie, în favoarea ora ului tei – domeniu public- conform pozi iilor nr. 77, 78, 80 i 81 din
H.G. nr. 970/2002, anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care apar in domeniului public al ora ului tei.
H.C.L. nr. 178/31.08.2017 - Privind aprobarea demarării procedurii pentru repara ii i
amenajare trotuare, acces pietonal, acces auto i acces riveran în vederea optimizării traficului în zona
Autogării tei (Certificat urbanism, Proiect tehnic, Avize, Acorduri, Studii, Autoriza ie construire i
execu ie).
H.C.L. nr. 179/31.08.2017 - Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei
a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Unirea”,
tei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Afrusinei-Ban Adela-Maria

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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