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Proces verbal
Încheiat azi 27.04.2017 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia şedinţei
ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna aprilie. Şedinţa a fost convocată de către Primarul
oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 123 din data de 21 aprilie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilierii locali din totalul de 15 şi consilierul juridic al Consiliului
local al oraşului Ştei jrs. Oraş Ionuţ. Absentează dl. Cuc Adrian.
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: Tocu Sorin- topograf, Mu
Dan- inspector, Stan Daniel- inspector, din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei ora ului
tei.
De asemnea, mai participă la edin ă, în calitate de invita i, dna. Ode teanu Monicamanager S.C. Solceta S.A., dna. Vesa Angela contabil ef S.C. Solceta S.A. si dna. ec. Butisca Anca –
Contabil Sef la Spitalul Orasenesc Stei.
Şedinţa este televizată de către postul Naţional TV Beiuş.
Pentru redactarea procesului verbal al edin ei participă la şedinţă insp. Ora Alexandra, iar
pentru înregistrarea acestuia pe CD, participă la edin ă dl. Sere Alin.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Dupa inceperea sedintei, dl. Staniste Ovidiu, in calitate de Presedinte de sedinta pentru luna in
curs, rosteste intr-un cadru solemn rugaciunea Tatal Nostru.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dl.Miara: propune ca ordinea de zi sa nu fie suplimentata cu cele 5 PH-uri, deoarece acestea au fost
introduse in ultimul moment, respectiv au fost discutate intr-o sedinta pe comisii cu 1 ora inainte de
inceperea sedintei in plen, iar consilierii nu au avut timp suficient sa analizeze si sa dezbata proiectele de
hotarari. Drept urmare, solicita ca acetea sa fie dezbatute intr-o sedinta extraordinara ulterioara, timp
pana la care consilierii se pot edifica cu privire la intregul continut al acestora.
dl. Moratn: propune ca PH privind aprobarea bugetului Solcetei să fie trecut ca şi pct. 3 pe noua ordine
de zi.
dl.Stani te: în calitate de pre edinte de edin ă, supune la vot aprobarea noii ordini de zi după cum
urmează:
1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea proceselor verbale ale edin elor Consiliului Local al ora ului tei din data de
09.03.2017 i 30.03.2017.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 3503
mp, aferent „Drumului de acces la Lacul Natural, tei”, precum i aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea „Asocia iei Urbariale teiu”, în proprietatea ora ului tei i domeniul
public al ora ului tei.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 19849
mp, aferent „Sta iei de tratare a apei tei”, precum i aprobarea trecerii numărului cadastral nou din
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proprietatea „Asocia iei Urbariale teiu”, în proprietatea ora ului tei i domeniul public al
ora ului tei
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 260
mp, aferent „Zona verde de pe str. George Enescu tei”, precum i aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului tei i domeniul public al
ora ului tei.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 584
mp, aferent „Zona verde de pe str. Poet Andrei Mure anu tei”, precum i aprobarea trecerii
numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului tei i domeniul
public al ora ului tei.
7.Proiect de hotărâre Privind aprobarea organizării „Sărbătorii zilelor oraşului Ştei - 2017”, în
perioada 28 august – 3 septembrie 2017
8. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale i
financiare (PARUMF) pentru gestionarea situa iilor de urgen ă din ora ul tei.
9. .Proiect de hotărâre Privind APROBAREA PROIECTULUI I A CHELTUIELILOR
LEGATE DE PROIECT „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC TEI”, în vederea finan ării
acestuia în cadrul Programului Opera ional Regional 2014 -2020, Axa prioritară: 5, Prioritatea de
Investi ii: 5.2., numărul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1.
10. Proiect de hotărâre Privind aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE a Spitalului
Oră enesc tei.
11. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli i a Anexelor de
fundamentare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale SOLCETA SA, Ştei.
12. Informare privind adresa cu nr. 230338/04.04.2017 de la Ministerul Energiei, Direc ia
Generală i ei i Gaze Naturale, înregistrată la sediul Primăriei ora ului tei sub nr. AD
742/04.04.2017.
13. Informare privind CONTRACTELE DE MANAGEMENT ADMINISTRATIV –
FINANCIAR ale directorilor unită ilor de învă amânt de pe raza ora ului tei.
14. Diverse.
Ordinea de zi suplimentată la propunerea Primarului orasului Stei este votată de către consilierii
locali cu 8 voturi ”pentru”, 5 voturi ”împotrivă” (dl. Miara, dl. Borza, dna. Matei, dl. Mortan si dl. Duşe)
şi 1 vot ”ab inere” (dl. Rengle).
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al orașului Ștei
din data de 09.03.2017 și 30.03.2017.
dl. Stani te: 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 îl supune la vot, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 3503 mp, aferent „Drumului de acces la Lacul Natural, Ștei”, precum și aprobarea
trecerii numărului cadastral nou din proprietatea „Asociației Urbariale Șteiu”, în proprietatea
orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 i 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
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dl. Harn: solicita d-lui Primar sa prezinte PH in detaliu pentru a sti si cetatenii orasului Stei care este
continutul si oportunitatea acestuia, cu toate ca in sedintele pe comisii consilierii locali au fost deja
informati.
dl. Primar: spune ca, punctele 3,4,5 si 6 de pe ordinea de zi sunt PH-uri privind formari de numere
cadastrale, punctele 3 si 4 fiind necesare pentru a se putea aplica la Programul de finantare RO-HU 2017
– in parteneriat cu colegii din Ungaria.
In continuare, domnia sa se arata foarte multumit de faptul ca, dl. ing. topo. Tocut Sorin, a reusit
intr-un timp foarte scurt sa finanlizeze documentatiile pentru sedinta de zi, avand in vedere ca abia
saptamana trecuta s-a discutat cu delegatia de la Hajdudorog despre posibilitatea de a depune proiecte in
parteneriat pe 3 Axe de finantare care abia ce s-au deschis, proiecte foarte importante pentru cetatenii
orasului Stei. De asemenea mai spune ca, daca ratam aceasta oportunitate, liniile de finantare se vor mai
deschide abia peste 5, 6 sau 7 ani. Legat stric de acest punct, drumul spre lac urmeaza a fi amenajat,
acesta urmand sa aiba si trotuar si pista pentru biciclete. Legat strict de PH-ul privind formarea de numar
cadastral pentru statia de tratare a apei, am putea reabilita cele 2 bazine de 10.000 de m³, lucru ce ar fi
foarte benefic pentru orasul Stei mai ales pe perioada de secetoasa.
Orice amanare de luare a unei decizii legate de aceste PH-uri inseamna scaderea sanselor de a
obtine finanarea, deoarece este o batalie asidua pentru obtinerea de fonduri si daca nu ne miscam rapid
sa depunem proiectul, o vor face altii in locul nostru.
Subliniaza inca odata faptul ca, termenele sunt foarte scurte, sunt necesare multe avize si
aprobari, atat din partea Admnistratiei Publice Stei cat si din partea colegilor de la Hajdudorog, iar orice
amanare, orice tergiversare, poate insemna pierderea oportunitatii de a ne incadra in acea fereastra foarte
ingusta de depunere a proiectelor.
Legat de punctele 5 si 6, domnia sa spune ca, se doreste, la insistentele unor consilieri locali si
ale cetatenilor, sa se realizeze locuri de joaca pentru copii, amenajate si ingratite in asa fel incat, cei mici
sa nu fie expusi pericolelor ce le implica traficul rutier.
In final, mentioneaza faptul ca, proiectul privind amenajarea lacului este aproape obtinut,
momentat este faza de prefinantare, am obtinut 77 din 100 de puncte, trebuie doar sa mai demontam cele
4 filigorii existente.
dl. Miara: felicita si domnia sa pe dl. Tocut pentru munca depusa in pregatirea documentatiei pentru
aceste PH-uri si datorita importante ce o reprezinta aceste puncte, solicita ca acestea sa fie mai bine
analizate de catre grupul de consilieri pe care il conduce, in acest sens, propune ca materialele sa fie
discutate intr-o sedinta distincta, peste cateva zile, cand acestia se vor putea edifica pe deplin despre
continutul si implicatiile generate de aceste PH-uri. In acest fel, domnia sa apreciaza ca se vor evita
greseli similare celei de la inceputul lunii martie 2017, cand un PH aprobat in graba a trebuit corectat
peste cateva saptamani in sedinta ordinara din luna martie 2017.
dl. Rengle: intreaba cand s-a deschis programul RO-HU. Si in al doilea rand, intreaba cum s-au
identificat fisurile la bazilele de apa?
dl. Harn: spune ca nu sunt motive intemeiate pentru amanarea luarii unei decizii legate de punctele 3,4,5
si 6 de pe ordinea de zi, deoarece acestea sunt cat se poate de importante si necesare orasului Stei si
implicit cetatenilor orasului, aprobarea acestor hotarari fiind necesara pentru a demara procedura in
vederea depunerii documentatiei pentru obtinerea finantarii.
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In continuare, domnia sa se arata contrariat de faptul ca dl. Miara pe de o parte il felicita pe dl.
Tocut pentru pregatirea materialelor si desi a depus un juramant la investire, domnia sa este impotriva
acestor PH-uri.
dl. Mortan: spune ca nu s-a respectat Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului local,
deoarece materialele au fost prezentate consilierilor cu 1 ora inainte de inceperea sedintei, nu cu 5 zile
asa cum prevede Regulamentul.
Dl. consilier local Borza Horea paraseste lucrarile sedintei neanuntand Presedintele de
sedinta in acest sens, astfel numarul de consilieri locali prezenti la sedinta scade de la 14 la 13.
dl. Viceprimar: spune ca, aceste PH-uri sunt oportune si legale, solicitand tuturor consilierilor sa le
voteze, deoarece sunt foarte necesare pentru dezvoltarea orasului, rugandu-i totodata sa voteze cu inima
deschisa la nevoile cetatenilor orasului si nu pe criterii politice.
dna. Dale: spune ca, potrivit Legii nr. 215/2001 suplimentarea ordinii de zi este permisa, chiar daca
survine cu o ora inainte de inceperea sedintei.
dl. Mortan: nu contesta continutul PH-urile, dar propune amanarea luarii unei decizii legate de punctele
3,4,5 si 6 de pe ordinea de zi pentru martea viitoare, intr-o sedinta extraordinara, cand vor avea timp sa
studieze mai amanuntit materialele prezentate, domnia sa nedorind sa se repete situatia cand bugetul
orasului Stei a fost prezentat tot cu 1 ora inainte se sedinta si s-a suplimentat ordinea de zi, consilierii din
opozitie neavând timpul necesar pentru a face amendamente.
dl. Primar: spune ca, pentru finalizarea numerelor cadastrale sunt necesare avize de la ANCPI si de la
OCPI Beius, avize ce nu se dau de pe o zi pe alta. De asemenea, mai adauga faptul ca, termenul limita
de depunere a proiectelor este 30 mai 2017, iar ca raspuns la intrebarea dlui Rengle, spune ca, Programul
RO-HU 2017 a inceput in luna martie 2017.
dl. Stani te: 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 votat cu 8
voturi ”pentru” 5 voturi ”ab inere” (dl. Miara, dna. Matei, dl. Rengle, dl. Du e, dl. Mortan), iar dl.
Borza este absent de la vot.
Acest proiect de hotărâre NU a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 19849 mp, aferent „Stației de tratare a apei Ștei”, precum și aprobarea trecerii
numărului cadastral nou din proprietatea „Asociației Urbariale Șteiu”, în proprietatea orașului
Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 i 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Rengle: solicita raspuns la intrebarea privind modul de identificare al fisurilor de la cele 2 bazile de
10.000 de m³.
dl. Primar: fisurile au fost identificate in urma unor evaluari facute de catre operator, totodata domnia sa
atrage atentia asupra faptului ca, daca si la acest vot se va vota ca si la punctul precedent, deoarece
costurile pentru repararea acestor bazine sunt foarte mari, Administratia Publica Locala nu dispune de
sumele necesare pentru a acoperi din fonduri proprii cheltuielile necesare cu reparatiile, Daca nu
aprobam acest PH riscam sa avem mari probleme cu alimentarea cu apa a orasului pe perioada de vara,
mai ales daca va fi o vara secetoasa asa cum am avut in ultimii ani.
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dl. Stani te: 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 votat cu 8
voturi ”pentru” 5 voturi ”ab inere” (dl.Miara, dna. Matei, dl. Rengle, dl. Du e, dl. Mortan).
Acest proiect de hotărâre NU a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 260 mp, aferent „Zona verde de pe str. George Enescu Ștei”, precum și aprobarea
trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea orașului Ștei și
domeniul public al orașului Ștei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 i 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Stani te: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi, discutiile de la punctele precedente fiind incidente si acestui punct i
supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind votat cu 8 voturi ”pentru” 5 voturi ”ab inere” (dl.Miara,
dna. Matei, dl. Rengle, dl. Du e, dl. Mortan).
Acest proiect de hotărâre NU a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafaţă de 584 mp, aferent „Zona verde de pe str. Poet Andrei Mureșanu Ștei”, precum și
aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea
orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
Comisia 1 a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisiile 2 i 3 au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
dl. Stani te: în calitate de pre edinte de edin ă, constată că nu sunt înregistrate alte luări de cuvânt
la acest punct de pe ordinea de zi, discutiile de la punctele precedente fiind incidente si acestui punct i
supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind votat cu 8 voturi ”pentru” 5 voturi ”ab inere” (dl.Miara,
dna. Matei, dl. Rengle, dl. Du e, dl. Mortan).
dna. Coroiu: spune ca, in nenumarate randuri, membri ai opozitiei din Consiliul local al ora ului Stei au
solicitat amanajarea zonelor verzi din oras, inclusiv cele care au fost puse in discutie azi, si acum
voteaza impotriva si nu intelege de ce.
Acest proiect de hotărâre NU a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea organizării „Sărbătorii zilelor oraşului
Ştei - 2017”, în perioada 28 august – 3 septembrie 2017.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Stani te: 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 8: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,
materiale și financiare (PARUMF) pentru gestionarea situațiilor de urgență din orașul Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: intreaba daca Planul care acuma este in discutie a fost trimis la ISU Crisana, deoarece din
adresa ISU era un termen limita de transmitere, termen care a fost depasit. Totodata, solicita ca pe viitor,
acest plan sa fie inaintat spre aprobare la inceput de an, pentru a se evita acest gen de situatii.
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dna. Dale: spune ca, Planul se va trimite la ISU Crisana abia dupa ce acesta este aprobat de catre
Consiliul local al orasului Stei.
dl. Stani te: 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 9:Proiect de hotărâre Privind APROBAREA
PROIECTULUI ȘI A
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC
ȘTEI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020,
Axa prioritară: 5, Prioritatea de Investiții: 5.2., numărul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Miara: spune ca, la inceputul lunii s-a probat o Hotarare in acest sens, acum se doreste modificarea
acesteia ca urmare a unei erori. Totodata solicita o serie de clarificari de ordin tehnic legate de acest PH.
dl.Viceprimar: spune ca, in cadrul sedintei pe comisii au avut loc discutii in acest sens, dar acestea au
fost clarificate, dar se pare ca dl. Miara doreste sa reia discutiile din cadrul comisiei. Astfel, diferenta de
suma la care domnia sa face referire se datoreaza faptului ca, firma si-a modificat cifra de afaceri si
drept urmare, pentru consultanta si proiectare firma nu mai este platitoare de TVA, astfel valoarea se
diminueaza.
dl. Miara: spune ca, in ambele proiecte TVA-ul are aceeasi valoare.
dl. Viceprimar: spune ca, schimbandu-se TVA-ul la consultanta si la proiectare prin renuntare la TVA a
iesit o alta valoare mai mica.
dl. Miara: se arata de acord cu cele spuse de dl. Viceprimar si concluzioneaza ca, in opinia domniei sale
HCL din 09.03.2017 a fost gresita, deoarece a fost facuta in graba.
dl. Stan Daniel: spune ca, gresala nu este a noastra, aceasta corectare se datoreaza faptului ca firma nu
mai este platitoare de TVA pentru consultanta si proiectare.
dl. Stani te: 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 10:Proiect de hotărâre Privind aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE a
Spitalului Orășenesc Ștei.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Matei: intreba daca sediul fostei Banci Agricole Stei a fost predat pe baza de proces-verbal de
predare - primire Spitalului Orasenesc Stei in vederea administrarii, deoarece in documentele primite de
la Spital nu se regaseste aceasta cladire si nici vreo lucrare planificata in vederea reabilitarii sau punerii
in folosinta a acestei cladiri.
dl. Primar: spune ca, sediul fostei Banci Agricole este predat pe baza de proces verbal in vederea
administrarii Spitalului Orasenesc Stei.
dl. Stani te: 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.
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Punctul 11:Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a
Anexelor de fundamentare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale SOLCETA SA, Ştei.
Comisia 1 si 2 au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, iar comisia 3 a avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
NOTA: La acest punct de pe ordinea de zi, dl. Staniste Ovidiu nu va participa la vot pe
motiv de incompatibilitate.
dl. Rengle: spune ca a primit raspuns de la Solceta la cele solicitate in cadrul sedintei pe comisii, de
asemenea se arata foarte nemultumit de modul cum a fost structurat bugetul S.C. Solceta S.A. Stei,
deoarece problemele existente nu numai ca nu au propuse solutii, ba mai mult se acutizeaza. De
asemenea, spune ca, s-au propus o serie de venituri si nu am reusit sa realizeze, cheltuielile cu plata
energiei nu au scazut asa cum s-a propus, ba mai mult au crescut, de asemenea, nu au fost bine
structuarate nici creantele.
dna. Vesa: explica la capitolul venituri de ce nu au fost inregistrate incasarile previzionate, respectiv cu
comuna Rieni, la inceputul anului 2017 s-a facturat pentru ultimele 2 luni din 2016. Legat de creante,
Solceta are peste 60 de procese pe rol, care spera domnia sa, se finalizeze in anul 2017.
dl. Duse: intreaba de ce Solceta are „zero” la capitolul fonduri europene accesate?
dna. Vesa: nefiind proprietari nu putem accesa fonduri.
dl. Duse: intreaba cum s-a reusit „performanta” de a se dubla datoria de pe str. Garofitei de la 500
milioane lei vechi la 1 miliard lei vechi?
dna. Odesteanu: spune ca pe aceasta strada sunt inregistrati foarte multi datornici, iar asociatiile de
proprietari nu isi fac treaba, iar Solceta in zadar ii actioneaza in instanta si ii castiga, pentru ca nu are
cum sa ii execute silit, neexistanta posibilitati de a fi valorificate. Doar in momentul cand,
administratorul asociatiei de proprietari solicita intreruperea individuala a apei putem lua masurile care
se impun, pana atunci putem sa oprim apa doar la tot blocul cand avem rau platnici, intreruperea
afectand deopotriva si pe bunii platnici. In acest moment asociatia de proprietari de pe str. Garofitei este
in plina reorganizare, domnia sa spera ca noua conducere sa vina cu un suflu nou si cu o energie noua
pentru a facilita o colaborare mai buna cu Solceta.
dl. Miara: referitor la acest proiect de hotarare, domnia sa recomanda ca Solceta sa se conformeze
Ordinului 26/2013 si sa prezinte spre aprobare bugetul societatii in termen de 20 de zile de la aprobarea
bugetului de stat pentru a evita eventualele amenzi si sanctiuni.
Totodata mai spune ca, in urma cu cateva luni a fost aprobat planul de management pentru
Solceta, iar in bugetul actual nu avem alocati bani pentru investitii care sa sustina planul de
management. De asemenea, se arata nemultumit de faptul ca per ansamblu scad veniturile, si cu toate
acestea numarul de angajati ai Solcetei creste.
In concluzie, domnia sa apreciaza ca bugetul prezentat este prost intocmit, manifestandu-si
disponibilitatea de a sprijini Societatea pe viitor.
dna. Vesa: legat de cele spune de catre dl. Miara, spune ca a fost angajata o persoana in locul unui
angajat care momentan se afla in concediu medical ca urmare a unui accident de munca, urmarea fiind
incapacitatea permanenta de lucru, iar dupa finalizarea concediului medical sa fie incetat contractul de
munca. De asemenea mai spune ca, au fost preluate inca doua comune, lucru ce necesita mana de lucru
in plus.
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dl. Stani te: 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 votat cu 7
voturi ”pentru”, 5 voturi ”ab inere” (dl. Miara, dna. Matei, dl. Rengle, dl. Du e, dl. Mortan), iar dl.
Stani te nu participă la vot.
Acest proiect de hotărâre NU a fost aprobat de către consilierii locali.
Presedintele de sedinta acorda o pauza de 5 minute inainte de a se trece la urmatorul punct.
Punctul 12: Informare privind adresa cu nr. 230338/04.04.2017 de la Ministerul Energiei,
Direcția Generală Țiței și Gaze Naturale, înregistrată la sediul Primăriei orașului Ștei sub nr. AD
742/04.04.2017.
Consilierii locali au luat la cunostinta despre continutul acestui document.
Dl. consilier local Jude Alexandru Jan paraseste lucrarile sedintei cu acordul Presedintelui,
astfel numarul de consilieri locali prezenti la sedinta scade de la 13 la 12.
Punctul 13:Informare privind CONTRACTELE DE MANAGEMENT ADMINISTRATIV
–FINANCIAR ale directorilor unităților de învățamânt de pe raza orașului Ștei.
dl. Harn: isi arata dezaprobarea fata de acest punct de pe ordinea de zi datorita inadvertentelor prezente
in contractele de management, de asemenea, domnia sa apreciaza ca, fiind vorba de administrarea
domeniului public este nevoie de hotarare de consiliu local pentru aprobarea acestor contracte, deoarece
Consiliul local este cel care administreaza domeniul public local, in acest sens recomanda d-lui Primar
sa nu semneze contractele de management pana ce acestea nu au fost aprobate de Consiliul local Stei.
Punctul 14:Diverse
dl. Stani te: solicita d-lui Mortan sa motiveze „abtinerea” de la punctul 6 de pe ordinea de zi, avand in
vedere faptul ca in cadrul sedintei pe comisii domnia sa a votat „pentru”.
dl. Mortan: spune ca s-a abtinut deoarece nu a apucat sa studieze in amanunt materialele prezentate,
acestea fiind primite cu aproximativ o ora inainte de sedinta in plen. Abtinerea domniei sale nu este
dovada de rea credinta, domnia sa solicitand doar un timp suplimentar de studiu al materialelor,
respectiv, a solicitat amanarea dezbaterilor pentru saptamana viitoare pentru a putea vota in deplina
cunostinata de cauza. In esenta domnia sa este de acord cu ce se doreste a se face pe str. Andrei
Muresanu, dar are nevoie de timp suplimentar pentru studiul materialelor.
In continuare, isi reia o serie de probleme pe care le-a ridicat inca de la inceputul mandatului si a
promis sa le reia pana cand acestea vor fi solutionate, sau va primi raspunsuri concrete, astfel:
-in data de 30.06.2016 a solicitat toaletarea unei salcii de pe str. Trandafirilor, nici azi nu s-a facut
nimica;
dl. Viceprimar: il informeaza pe dl. Mortan ca, salcia la care a facut referire este toaletata, prin urmare
solicita ca dl. consilier sa isi ceara scuze in mod public pentru aceasta acuzatie nefondata adusa
executivului.
dl. Mortan: reluandu-si seria de intrebari, domnia sa continua:
-intreaba cand vor incepe lucrarile la zona verde de langa blocurile ANL de pe str. Andrei Muresanu?
-de asemenea, solicita rezolvarea in regim de urgenta a problemelor de la noile blocuri ANL date in
folosinta, deoarece noii proprietari nu se pot muta in ele;
-tot legat de blocurile ANL, intreba daca primaria va oferi vopsea pentru zugravirea scarilor de blocuri
de la blocurile ANL de pe str. Andrei Muresanu?
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-solicita montarea de banci pe marginea drumului care duce spre Cimitirul Orasenesc precum si in
incinta Cimitirului;
-in anul 2012 sau aprobat 10.000 lei pentru intretinerea mormintelor fara apartinatori din Cimitirul
Orasenesc, de ce nu i-au fost alocati administratorului cimitirului acesti bani?
-deoarece in oras s-au montat banci noi, intreaba unde sunt bancile inlocuite?
-solicita in continuare o copie a corespondentei dintre Agentia Nationala de Integritate si Primaria Stei;
-intreaba, care este stadiul in care se afla initiativa consilierilor locali de schimbare a denumirii str. Baita
in str. ing. Pantea Petru;
-solicita executivului luarea de masuri privind amenajarea zonei de pe str. N. Iorga, din fata fostei
Policlinici, unde momentan sunt cabinete medicale, deoarece sunt gropi, nu exista rampa de acces pentru
persoanele cu handicap locomotor si pentru cele in varsta;
-a observat ca au incepul lucrarile la parcul de langa primarie unde este amplasata rulota cu placinte, si
intreaba de ce nu au fost aprobate aceste lucrari in cadrul Consiliului local, deaorece in opinia domniei
sale era mult mai oportun ca in acea zona sa se amenajeze o parcare, deoarece in zilele de marti si vineri
orasul este foarte aglomerat;
-in final solicita initierea unui proiect de hotarare privin achizitionarea de camere de luat vederi si
amplasarea lor in oras, in zonele cele mai circulate, deoarece in ultima perioada numarul de spargeri de
locuinte a crescut foarte mult, respectiv aproximativ 11 in ultimul an.
dl. Duse: domnia sa are o serie de intrebari si propuneri pentru executiv:
-pentru inceput solicita finalizarea asfaltarii pe str. Aleea Miron Pompiliu, precum si a iluminatului pe
aceasta strada;
-in continuare solicita urgentarea reabilitarii centurii orasului Stei, in acest sens sa se ia legatura cu
C.N.A.D.R. sa se comunice situatia si sa se solicite reparatii de urgenta atat a carosabilului cat si a
rigolelor;
-solicita amplasarea unui container pentru colectat PET-uri in cartierul in care domnia sa locuieste;
-legat de contractele de managment ale directorilor institutiilor de invatamant, domnia sa solicita ca
acestia sa fie invitat in sedina pentru a-si expune problemele cu care se confrunta. Totodata propune ca
toti conducatorii institutiilor din oras sa vina in fata Consiliului local si sa isi expuna problemele cu care
se confrunta pentru a se putea identifica solutiile cele mai oportune.
dl. Vulciu: se arata nemultumit de modul cum au procedat consilierii din opozitie la punctele 3,4,5 si 6,
de pe ordinea de zi, pe de o parte il felicita pe dl. ing. topo. Tocut Sorin pentru munca depusa, pe de alta
parte nu voteaza aceste PH-uri pe considerentul ca: „mai trebuie sa studieze materialulele”. Ceea ce se
omite din aceasta discutie este faptul ca, dl. Tocut a stat la dispozitia consilierilor locali pentru lamuriri
pe toata durata sedintelor pe comisii, dar niciun consilier al opozitiei nu a considerat necesar sa ii ceara
lamuriri, acest lucru il face sa creada pe domnia sa ca pana la urma este vorba de rea credinta, consilierii
care se afla in aceasta situatie sau comportat contrar intereselor cetatenilor orasului Stei.
dl. Harn: legat de cele spuse de catre dl. Vulciu, domnia sa este in asentiment cu acesta, propunand ca
acei consilieri locali care au votat impotiva acelor proiecte sa isi dea demisia din Consiliul local,
deoarece din acest moment ei nu mai reprezinta interesele orasului Stei. Acest vot dat cu rea credinta
duce la imposibilitatea executivului de a accesa proiecte benefice pentru dezvoltarea orasului Stei. In
aceeasi ordine de idei, solicita compartimentului juridic din cadrul Primariei sa-i puna la dispozitie
materialul juridic legat de „sperjur”.
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Legat de problema sediului fostei Banci Agricole solicita inca o data executivului o copie de pe
dosarul de la CF, deoarece in opinia sa cei responsabil sunt niste infractori si trebuie sa plateasca.
dl. Mortan: solicita dlui. Harn retragerea acuzatiilor nefondate privind „infractorii”, deoarece nu are
dovezi in acest sens. Pe de alta parte domnia sa il acuza pe dl. Harn ca a fost agent al securitatii.
dl. Vulciu: spune ca, titulatura de „infractori” nu a fost atribuita cuiva anume, ci a fost data cu titlu
generic, respectiv „infractorii sa plateasca pentru ilegalitatile legate de foata Banca Agricola”.
dl. Harn: legat de activitatea in Consilul local a dlui. Borza Horea Cristian, o roaga pe dna. Secretar sa ii
analizeze serios activitatea de la sedinta de azi, deoarece comportamentul domniei sale este inacceptabil.
Abia daca vine la sedinte o data la 3 luni, iar cand vine, sta doar pana incepe sedinta si apoi pleaca.
dna. Coroiu: ca raspuns celor spuse de dl. Mortan, spune ca domnia sa nu a fost nicodata impotriva
amenajarii de locuri de joaca pentru copii.
De asemenea, propune ca executivul sa initieze un PH privind scoaterea pe casa scarii a coloanei
de alimentare cu apa potabila la fiecare apratament, in acest fel s-ar putea realiza un control mult mai
bun asupra celor rau platnici.
dl. Miara: legat de ultima propunere a doamnei Coroiu, domnia sa sustine aceasta initiativa, putand fi
initiat chiar in acest an un demers in acest sens, chair daca pentru inceput aceasta masura sa se realizeze
doar la cateva blocuri si treptat sa se extinda la toate blocurile din oras.
In continuare, roaga executivul sa urgenteze amenajarea zonei verzi din zona grupurilor de
blocuri ANL.
De asemenea, solicita executivului clarificarea situatiei juridice a sediului fostei Banci Agricole,
care momentan este data in administrare la Spitalul Orasenesc Stei.
Totodata solicita amenajarea platformei betonate de pe str. Andrei Muresanu, din apropierea
blocurilor 20-22.
Pentru intrare in normalitate, roaga executivul sa intreprinda demersuri ca CSO Stei sa prezinta
in Consiliul local spre aprobare Stat de functii, Organigrama precum si un buget anual, deoarece la acest
club sunt investiti bani publici.
Mai doreste sa fie informat cu privire la situatia apei geotermale din orasul Stei.
In final doreste sa multumeasca Consiliului Judetean Bihor care a alocat sume de bani pentru
Colegiul National „Avram Iancu”, Spitalul din Stei si pentru cateva Biserici.
dna. Boloca: propune ca pentru zilele orasului, executivul sa aiba in vedere implementarea unui festival
legat de poetul Miron Pompiliu, a unui bal tematic, un lucru unic care sa faca orasul sa fie vazut mai
bine, sa fie mai dezirabil si mai interesant. Totodata propune ca orasul sa isi promoveze unicitatea, un
exemplu in acest sens ar fi in opinia domniei sale, ARHITECTURA COMUNISTA a orasului, care ar
putea constitui un BRAND al orasului Stei.
dl. Primar: incepe prin a spune ca, lucrarile pentru amenajarea zonei verzi din preajma blocurilor ANL
vor incepe in cel mai scurt timp, iar in ceea ce priveste remediarea problemelor de la noile blocuri ANL
aceasta se va realiza in cursul saptamanii viitoare. In aceeasi ordine de idei, domnia sa spune ca, asteapta
o adresa scrisa de la chiriasii blocurilor ANL cu privire la sustinerea zugravirii casei scarilor, adaugand
faptul ca, Primaria este dispusa sa furnizeze cele necesare pentru finalizarea lucrarii.
Legat de solicitarea d-lui Mortan de amplasarea de banci pe marginea drumului care duce spre
Cimitirul Orasenesc, considara propunerea ca fiind viabila, aceasta masura regasinduse si in planurile
executivului.
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In ceea ce priveste modificarea denumirii str. Baita, spune ca, procedura de schimbare a
denumirii este in curs de realizare.
Cu privire la amenajarea zonei din fata fostei Policlinici, domnia sa spune ca, in cel mai scurt
timp se vor efectua lucrari de amenajare corespunzatoare a acestei zone.
Parcul de langa Primarie, se va reabilita si se doreste amenajarea unui loc pentru cununii in aer
liber. Transformarea lui in parcare nu este posibila, deoarece legea protectiei mediului interzice
schimbarea destinatiilor parcurilor din cadrul unor localitati.
Privitor la propunerea de achizitie si montare de camere de luat vederi in oras, se arata de acord,
sustine aceasta initiativa, doar ca acestea sunt foarte scumpe, prin urmare, acest demers ar fi viabil daca
acizitionarea s-ar face prin intermediul unui proiect, deoarece sumele necesare sunt foarte mari.
dl. Mortan: spune ca, in opinia domniei sale chiar si achizitionarea cu fonduri proprii a unor camere de
luat vederi si amplasarea lor in zonele cele mai circulate din oras ar reprezenta o investitie viabila care
va da rezultate de inadata.
dl. Primar: spune ca, intersectia str. Aleea Miron Pompiliul cu str. Lucian Blaga se afla sub lucrari
gestionate de firma AZVI, singurul lucru pe care il putem face este acela sa insistam sa isi reia lucrarile
in cel mai scurt timp.
In ceea ce priveste centura orasului Stei, spune ca, a solicitat CNADR-ului efectuarea de lucrari
de reparatii atat a carosabilului cat si a rigolelor, in acelasi timp a discutat si cu Garda de Mediu, care l-a
asigurat de tot sprijinul.
Legat de propunerea d-nei Coroiu, privind scoaterea pe casa scarii a alimentarii cu apa la fiecare
apartament in parte, domnia sa se arata de acord, urmand a sustine acest demers.
Cu privire la incinta betonata la care a facut referire dl. Miara, spune ca, aceasta problema a fost
solutionata.
Propunerea ca CSO Stei sa isi prezinte bugetul in Consiliul local este foarte buna si mentioneaza
ca o sustine.
Legat de apa geotermala, spune ca, momentan se cauta surse de finantare, MDRAP are o
oarecare disponibilitate sa ajute aceasta cauza, in caz contrar se va realiza lucrarea din bugetul propriu.
In ceea ce priveste suma primita de la Consiliul Judetean Bihor, acestea este in cuantum de
160.000 lei, cu destinatie fixa, 100.000 lei pentru Colegiul National „Avram Iancu”, 50.000 lei la
Spitalul Orasenesc Stei, 5.000 lei pentru Biserica Reformata si 5.000 lei pentru Biserica RomanoCatolica, este o suma mica, pentru care le multumim, dar spera sa ca aceasta alocare de fonduri de la CJ
Bihor fie doar inceputul.
Intr-o alta ordine de este de acord cu propunerea d-nei Boloca, se va tine cont de ea, dorind
totodata sa incurajeze consilierii locali precum si cetatenii orasului sa propuna activitati pe care le
considera benefice si oportune Sarbatorii Orasului Stei. Mai informeaza consilierii cu privire la o oferta
de 3 zile de filme romanesti in aer liber, pentru zilele orasului Stei .
In final, spune ca se vor cauta solutii legale pentru alocarea de fonduri pentru intretinerea
mormintelor fara apartinatori din incinta Cimitirului Orasenesc Stei.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 15:30, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces verbal, care este format din 12 (doisprezece) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
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H.C.L. nr. 81/27.04.2017 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 27 aprilie 2017, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a
Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 82/27.04.2017 - Privind aprobarea proceselor verbale ale edin elor Consiliului
Local al ora ului tei din data de 09.03.2017 i 30.03.2017.
H.C.L. nr. 83/27.04.2017 - Privind aprobarea organizării „Sărbătorii zilelor oraşului Ştei 2017”, în perioada 28 august – 3 septembrie 2017
H.C.L. nr. 84/27.04.2017 - Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale
i financiare (PARUMF) pentru gestionarea situa iilor de urgen ă din ora ul tei
H.C.L. nr. 85/27.04.2017 - Privind APROBAREA PROIECTULUI I A CHELTUIELILOR
LEGATE DE PROIECT „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC TEI”, în vederea finan ării
acestuia în cadrul Programului Opera ional Regional 2014 -2020, Axa prioritară: 5, Prioritatea de
Investi ii: 5.2., numărul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1.
H.C.L. nr. 86/27.04.2017 – Privind aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE a Spitalului
Oră enesc tei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Stani te Ovidiu

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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