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Proces verbal
Încheiat azi 29.03.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna martie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 184 din data de 23 martie
2018.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii precum i
consilierul juridic al Consiliului local al ora ului tei, dl. Ora Ionu .
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. Hasan Andrei, dl.
Tocu Sorin i dna. Schmadl Ioana, din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei
ora ului tei. Mai participă la edin ă în calitate de invita i dna. Ode teanu Monica i
dna. Tal Florica din partea S.C. Solceta S.A., tei.
Pentru redactarea procesului verbal al edin ei participă la şedinţă insp. Ora
Alexandra.
Şedinţa a început la ora 13:00.
edin a este televizată de Na ional TV Beiu .
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al
ora ului tei, pre edintele de edin ă ales pentru luna martie 2018, roste te într-un cadru
solemn, rugăciunea „Tatăl Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al orașului Ștei din
data de 15.02.2018, 19.02.2018 și 22.02.2018.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a
anexelor de fundamentare pe anul 2018 ale Societății Comerciale „CENTRUL MEDICAL
SĂNĂTATEA PENTRU TOȚI”, SRL, Ștei.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Regulamentului de funcționare al
Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul orașului Ștei.
5. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuințe ANL situt pe strada Andrei Mureșanu, nr. 4A, bl.Z1, prter, ap. 11, orașul Ștei, jud.
Bihor, dnei PAȘCA LAVINIA PAULINA.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafață de 421 mp, (aflat pe nr. top 1232/2 = 421 mp din CF 578 Ștei), aferent pentru
„Strada Aleea Miron Pompiliu din orașul Ștei”, precum și aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea orașului Ștei și domeniul
public al orașului Ștei.
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2018, precum și a Anexelor și notelor de fundamentare, ale Societății Comerciale SOLCETA
SA, Ștei.
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8. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al orașului
Ștei a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administrație al Grădiniței cu
Program Prelungit, Nr.1, Ștei.
9. Informare privind adresele cu nr. 52/BHG_REG_16274/31.01.2018 și CJR-DGR
5.512/08.03.2018 de la Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare
Fiscală, DGRFP Cluj-Napoca, înregistrate la sediul Primăriei orașului Ștei sub nr. ad.
475/27.02.2018 și ad. 475/12.03.2018.
10. Diverse.
dl. Jude: în calitate de pre edinte de edin ă, constată faptul că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct i supune la vot aprobarea ordinii de zi, aceasta fiind votată de către
consilierii locali prezen i cu 14 voturi „pentru” respectiv în unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al
orașului Ștei din data de 15.02.2018, 19.02.2018 și 22.02.2018
dl. Mortan: solicită ca votul pentru acest punct să se facă individual, pentru fiecare proces
verbal în parte, deoarece domnia sa nu a fost prezent la edin a Consiliului local din
15.02.2018 i prin urmare se va ab inela votul de aprobare al acestui proces verbal.
dl. Jude: în calitate de pre edinte de edin ă, constată faptul că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct i supune la vot aprobarea proceselor verbale, aceastea fiind
votate de către consilierii locali după cum urmează:
- Proces – verbal 15.02.2018 - 13 voturi „pentru” i un vot „ab inere” (dl. Mortan).
- Proces – verbal 19.02.2018 - unanimitate.
- Proces – verbal 22.02.2018 - unanimitate.
Per ansamblu acest punct de pe ordinea de zi este votat cu: 13 voturi „pentru” i un vot
„ab inere” (dl. Mortan).
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli și a anexelor de fundamentare pe anul 2018 ale Societății Comerciale
„CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOȚI”, SRL, Ștei
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Jude: 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 14 voturi „pentru” - unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Regulamentului de funcționare
al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul orașului Ștei
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Jude: 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 14 voturi „pentru” - unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
La lucrările ședinței ia parte de la acest moment și dl. Rengle Dorin Aurelian
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Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din
blocul de locuințe ANL situt pe strada Andrei Mureșanu, nr. 4A, bl. Z1, prter, ap. 11,
orașul Ștei, jud. Bihor, dnei PAȘCA LAVINIA PAULINA
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Jude: 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 14 voturi „pentru” - unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr
cadastral nou în suprafață de 421 mp, (aflat pe nr. top 1232/2 = 421 mp din CF 578
Ștei), aferent pentru „Strada Aleea Miron Pompiliu din orașul Ștei”, 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. Du e: speră ca situa ia juridică a terenului să fie clarificată. Totodată, din discu iile ce
le-a purtat cu dl Tocu , a în eles că, acesta ar avea nevoie de aparatură specială pentru a- i
putea desfă ura în bune condi ii activitatea.
dl. Tocu : spune că, aparatura de măsurat pe care o de ine în dotare la acest moment este
proprietate personală, dacă primăria dore te să facă măsuri de specialitate în domeniul
cadastral, trebuie să- i achizi ioneze un astfel de aparat.
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, acesta
fiind aprobat cu 14 voturi „pentru”- unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2018, precum și a Anexelor și notelor de fundamentare, ale Societății
Comerciale SOLCETA SA, Ștei
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. În comisia nr. 1 dl. Miara
a propus ca cei de la Solceta să prezinte în scris o solicitaree cu sumele de bani de care au
nevoie i precum i investi iile ce le au in vedere în anul 2018, lucru care s-a i întâmplat.
dl. Miara: î i motivează solicitarea din cadrul edin ei pe comisii, prin faptul că, Solceta
are nevoie de aceste investi ii, deoarece sunt în situa ia în care se târăsc de pe o zi pe alta,
iar pentru eficientizarea activită ii au nevoie urgentă de investi ii care să le eficientizeze
activitatea.
dl. Du e: întreabă dacă s-au făcut investi iile despre care s-au vorbit în luna precedentă.
dl. Stani te: răspunzând d-lui Du e, domnia sa spune că, s-au făcut demersuri pentru
efectuarea achizi iilor despre care s-a discutat în Consiliul local, dar procedura este un pic
mai complicată i o să mai dureze aproximativ 2 luni până când se vor putea finaliza
achizi iile de care firma Solceta are a a de mare nevoie.
dl. Du e: mai întreabă dacă s-au mai recuperat din datoriile istorice ale Solcetei?
dl. Rengle: solicită conducerii Socleta să-i comunice valoarea locrărilor prestate de Socleta
către ter i pe parcursul anului 2017.
dl. Harn: legat de solicitarea d-lui Rengle, spune că, lucrările către abona ii Solcetei sunt
gratuite, acestea efectuându-se în baza contractelor încheiate între păr i.
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dl. Rengle: în aceea i ordine de idei, domnia sa solicită demisia Consiliului de
Administra ie al S.C. Solceta S.A. care în viziunea domniei sale este principalul vinovat
pentru rezultatele dezastruoase ale Solcetei în anul 2017.
dl. Du e: solicită conducerii Solcetei să î i eficientizeze activitatea i să nu se rezume doar
la a plăti salariile i a acorda norme de hrană, domnia sa consideră că este nevoie de un plan
de mangement solid, care să se extindă pe cel pu in 5 ani i care să denote o viziune clară
i benefică pentru firmă i pentru cetă enii ora ului.
dna. Ode teanu: spune că, având în vedere situa ia în care a preluat firma, aceasta a
înregistrat un real progres în ultimii ani. Este con tientă că se poate i mai bine i de aceea
solicită sprijinul Consiliului local pentru recuperarea datoriilor i eficientizarea activită ii
prin achizi ionarea de echipamente i ma ini mai performante.
dl. Jude: spune că, tocmai ce a aflat că PSD a retras sprijinul politic acordat d-lui Rengle, prin
urmare, acesta nu mai ete consilier local i nu mai are drept de vot.
dl. Mortan: consideră că, mandatul d-lui Rengle nu a încetat, de asemenea spune că, acest
aspect nu poate fi discutat din moment ce nu este trecut pe ordinea de zi.
dl. Harn: solicită o scurtă pauză pentru ca cei din compartimentul juridic să clarifice situa ia
juridică a d-lui Rengle i a madatului domniei sale de consilier local al ora ului tei.
După o scurtă pauză de consultări, dna. Dale spune că, din moment ce dl. Rengle nu a
participat la lucrările edin ei încă de la începutul acesteia, domnia sa a considerat că a luat
la cuno tin ă despre încetarea de drept a mandatului, urmând ca la diverse să fie în tiin at
Consiliul local despre situa ia juridică a d-lui Rengle, care potrivit Ordinului Prefectului
Jude ului Bihor cu nr. 123 din 21.03.2018, acesta nu mai are calitatea de consilier local al
ora ului tei, deoarece partidul de pe lista căpruia a candidat la alegerile locale din 2012 i-a
retras sprijinul politic, astfel mandatul domniei sale încetând de drept.
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, acesta
fiind aprobat cu 11 voturi „pentru” i 2 voturi „ab inere” (dl. Du e i dl. Miara). Dl.
Stani te Ovodiu nu participă la vot din motive de incompatibilitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul
Local al orașului Ștei a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de
Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit, Nr.1, Ștei
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Propunere din partea comisiei nr. 1 dna. Matei Cristina.
Propunere din partea comisiei nr. 2 dl. Boroianu Ion.
dl. Moratn: î i retrage propunerea, respectiv dl. Boroianu Ion, deoarece nu a vorbit cu acesta
i nu tie dacă acesta va mai fi consilier local pentru mult timp.
dl. Viceprimar: îl propune la rândul său pe dl. Boroianu Ion, cu care a vorbit în prealabil i
care a acceptat propunerea, i totodată, mai adaugă faptul că, această pozi ie de
reprezentant al Consiliului local tei în Consiliul de Administra ie al Grădini ei a fost
ocupată anterior tot de către un reprezentant ALDE i dore te să se respecte această
paritate.
dna. Matei: î i retrage candidatura.
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 secret proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului secret: 14 voturi „pentru”- unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 9: Informare privind adresele cu nr. 52/BHG_REG_16274/31.01.2018 și
CJR-DGR 5.512/08.03.2018 de la Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de
Administrare Fiscală, DGRFP Cluj-Napoca, înregistrate la sediul Primăriei orașului
Ștei sub nr. ad. 475/27.02.2018 și ad. 475/12.03.2018
dl. Mortan: spune că, acest demers se datorează ini iativei domniei sale avută în cadrul
edin elor Consiliului local, ini iativă de care executivul a inut cont, totodată dorind ca
executivul să insinte pentru ducerea la bun sfâr it a acestui demers.
Punctul 10: Diverse
dl. Miara: solicită ca domnia sa să fie convocat telefonic la edin ele de consiliu local i nu
prin SMS, deoarece la edin a anterioară de consiliu local, în care s-a discutat bugetul, nu a
putut participa deoarece a primit mesajul la o zi după ce edin a a vut loc.
dl. Mortan: în ceea ce prive te problema introducerii gazului în ora ul tei, domnia sa
spune că, firma European Drinks dore te să introducă gazul, în acest sens au contactat
cetă enii care au terenuri în zona sta iei de epurare în vederea punerii la dispozi ie a
terenurilor pentru a putea trece magistrala de gaz pe acestea. Dacă ei se vor conecta de la
Hotărel, noi de unde ne vom conecta? Totodată, domnia sa spune că firma European Drinks
are deja experien a intoducerii gazului la Sudrigiu a a că există posibilitatea să se mi te
mai repede, deoarece poate deja au ob inut o serie de autoriza ii i avize, iar dacă vor
ob ine ei gestionarea i distribuirea de gaz pe raza ora ului tei, riscăm să îl cumpărăm de
la ei mai scump. Prin urmare, solicită executivului să se mi te mai repede decât firma
European Drinks i să ob ine înaintea lor dreptul de distribuirea a gazului pe raza ora ului
tei. De asemenea, mai întreabă consilierul juridic al Consiliului local, dacă există registru
separat de primire a cererilor către Consiliul local, deoarece o serie de persoane din tei au
depus cereri către Consiliul local cu ceva timp în urmă i acestea nu au ajuns în discu ia
Consiliului local, domnia sa dorind să tie de ce s-a produs acest lucru.
dl. Ora : spune că, cererile adresate Consiliului local, sunt înregistrate în registrul de
Intrări/Ie iri al Consiliului local i sunt înaintate spre dezbaterea Consiliului local sub formă
de informări sau de Proiecte de hotărâri. Totodată, mai spune că, dacă dl. Mortan este
interesat să afle stadiul în care se află o solicitare anume, trebuie doar să comunice numele
solicitantului i se va verifica Registrul de cereri al Consiliului local.
dl. Mortan: spune că, nu dore te să men ioneze niciun nume, domnia sa fiind dispus să
a tepte până la edin a următoare pentru a vedea dacă va apărea ceva în acest sens pe
ordinea de zi a edin ei ordinare de Consiliu local din luna aprilie anul curent.
dl. Viceprimar: ar dori să atragă aten ia asupra faptului că, luna trecută, a solicitat comisiei
de urbanism, comisie din care i dl. Mortan face parte, să se deplaseze pe teren, la fa a
locului, în vederea solu ionării unei cereri adresate de către un cetă ean al ora ului tei,
iar dl. Mortan a refuzat.
dl. Harn: sus ine că, cele afirmate de dl. Viceprimar sunt adevărate i domnia sa făcând
parte din comisia de urbanism a Consiliului local al ora ului tei.
dl. Mortan: spune că, niciodată nu a refuzat a a ceva, ceea ce afirmă dl. Viceprimar i dl.
Harn nu este adevărat.
dl. Du e: întreabă, când va prezenta dna. Lolea situa iile solicitate, deoare se împline te
anul de când le-a solicitat pentru prima dată, în caz contrar se vede nevoit să se adreseze
Prefecturii. Ca să reamintească celor prezen i despre ce este vorba, domnia sa spune că, a
cerut să-i fie prezentată o eviden ă cu banii aloca i din anul 2000 i până în prezent de
către Consiliul local tei la: cultele religioase din ora , la Spitalul Oră enesc tei i la
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Institu iile de învă ământ din ora . Într-o altă ordine de idei, domnia sa întreabă când vor
cură a cei de la CNADR an urile de pe str. Miron Pompiliu.
dl. Primar: referitor la solicitarea de cură ire a anu urilor pe str. Miron Pompiliu, domnia
sa spune că, măsuri în acest sens vor fi luate atunci când condi iile atmosferice vor permite
acest lucru.
dl. Du e: spune că, a văzut pe raza ora ului tei, persoane care efectuează ridicări topo.
pentru re eaua de gaz, în acest sens, domnia sa întreabă cât va dura această opera iune.
dl. Primar: în ceea ce prive te întrebarea privind ridicările topo., domnia sa spune că, acestea
vor dura în jur de 2 luni, acestea fiind făcute la cererea primăriei, în continuare, domnia sa
explică procedura ulterioară acestor măsurători, precum i pa ii ce vor fi urma i de către
Administra ia Publică Locală a ora ului tei în viitorul apropiat, în vederea finalizării în
bune condi ii a introducerii gazului în ora ul tei. De asemnea, mai spune că, se află în
discu ie un proiect de lege care să perimită Administra iilor Publice Locale să scoată la
licita ie distribu ia de gaz la nivel de ora ul tei. Totodată spune că, cei de la firma
Transilvania solicită acord pentru gaz doar pentru firma lor, nu i pentru popula ie, iar
bran area lor nu se va face de la Hotărel ci din zona Sta iei de epurare. Mai spune că,
presiune este suficienă să satisfacă atât nevoile ora ului tei cât i a firmei Transilvania.
Mai spune că, dacă ne vom bran a din acela i loc din care se va bran a i firma
Transilvania, am putea amplasa sta ia de transformare în incinta sta iei de epurare, unde
este spa iu suficient, iar situa ia terenului este clarificată din punct de vedere juridic, iar
costurile ar fi mai reduse fa ă de ipoteza bran ării de la capătul de linie de la Hotărel. În
aceea i ordine de idei, domnia sa spune că, la nivelul localită ilor din zonă, s-a constituit un
ADI care are drept scop introducerea gazului în localită ile membre. Dacă ace tia vor
avansa cu proiectul mai repede, ne vom asocia cu acest ADI i noi. În final spune că,
dezideratul este unul comun pentru to i consilierii locali, indiferent de apartenen a politică,
respectiv introducerea gazului în ora ul tei, prin urmare este sigur că va avea sprijinul
tuturor consilierilor locali în vederea implementării acestui proiect de o a a mare
importan ă pentru dezvoltarea ora ului.
dl. Du e: întreabă pe când să se a tepte teienii să fie racorda i la re eua de gaz?
dl. Primar: spune că nu poate promite o dată certă, dar avem două variante: prima variantă ar
reprezentao finalizarea SF-ului i depunerea lui la Ministerul de resort pentru a fi scos la
licita ie i a doua variantă este ob inerea vizei de la ANRE i scoaterea de către noi la
licita ie a re elei de gaz. Varianta care se va alege va depinde în primul rând de
modificările legislative ce se preconizează a fi adoptate în viitorul apropriat. De asemenea,
dore te să reasigure consilierii locali i cetă enii ora ului tei că executivul va face ceea
ce este nevoie pentru finalizarea în cel mai scurt timp a lucrărilor privind introducerea gazului
în ora .
dl. Du e: întreabă dacă nu se poate înlocui re eau de canalizare de pe str. Crinului care este
mai veche de 50 de ani prin proiecte cu finan are europeană.
dl. Primar: spune că, nu sunt deschise linii de finan are pentru a a ceva la acest moment.
dl. Harn: spune că, Primăria a reluat demersurile cu CNU Bucure ti în vederea preluării
gratuite a Bazei Sportive “Minerul” tei, în această ordine de idei, domnia sa a în eles că
acest demers ar fi posibil, dar va fi nevoie de o reactualizare a HCL-ului privind solicitarea
acestui imobil. De asemenea, domnia sa spune că, ar exista i posibilitatea preluării acestui
imobil prin concesiune, având în vedere faptul că momentan acesta este girat în bancă.
Dna. Matei Cristina și dl. Miara Horia părăsesc lucrările ședinței din motive
personale, cu acordul președintelui de ședință.
dl. Harn: mai spune că, s-ar putea prelua tot cu titlu gratuit i linia ferată, iar zona pe unde
aceasta trece ar putea fi reabilitată i înfrumuse ată. În contunuare, îl felicită pe dl.
Viceprimar pentru faptul că este proaspăt tătic. În final, îl roagă pe d-lui Rengle, dacă acesta
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dore te, să explice colegilor consilieri i cetă enilor ora ului, care este motivul pentru
care PSD l-a dat afară, deoarece adomnia sa consideră că ar fi bine ca cei interesa i să afle
direct de la domnia sa care au fost adevăratele motive ale demiterii lui i să nu se facă tot
felul de specula ii în acest sens, domnia sa mai spunând că, dovada de compasiune pe care
o arată acuma nu se datorează faptului că s-au în eles foarte bine în Consiliul local, ci
domnia sa în elege situa ia în care se află dl. Rengle, i domnia sa a trecut printr-un astfel
de moment, i ar fi dorit să aibă posibilitate să î i expună punctual de vedere direct, în fa a
Consiliului local din respect pentru cetă enii care l-au ales consilier local.
dl. Rengle: mul ume te consilierilor locali pentru colaborare, iar dacă prin luările domniei
sale de cuvânt a deranjat, acestea nu au fost cu rea inten ie, acestea au fost tot timpul
argumentate. Domnia sa mai spune că, replici de genul celor avute în consiliul local, le-a avut
i cu dl. Mang, dar acesta le-a catalogat ca fiind un afront direct adus partidului. Adevăratul
motiv fiind acela că, a fost surprins într-o fotografie, la un miting de protest, inând un
banner de protest împotriva viloatorilor i a celora care încalcă legea, lucruri cu care eram
i sunt de acord, ne tiind de fapt că acela era un miting de protest anti PSD.
dl. Stani te: întreabă care este situa ia celor două clădiri de la fostul Liceu nr. 1 tei,
respectiv: fostul atelier coală i sala de sport.
dl. Primar: începe prin a spune că, preluarea de la CNU Bucure ti a căii ferate este
propunere pe care domnia sa o agrează, aceasta putând avea întrebuin ări multiple. În ceea
ce prive te preluarea Bazei sportive, spune că, HCL privind preluarea gratută există, dar o
putem i actualiza i să prevedem că suntem de acord i cu concesionarea acestui obiectiv,
singurul lucru cu care nu este de acord domnia sa este faptul că, aceasta are o valoare de
evaluare mult prea mare. În continuare, domnia sa informează consilierii locali i cetă enii
ora ului tei cu privire la faptul că, SC Hiperion dore te să demoleze mai multe obiective,
inclusive sala de sport LIOARA, care la acest moment prezintă un grad ridicat de degradare.
În final, mul ume te d-lui Rengle pentru activitatea din cadrul Consiliului local i cu toate
că nu au fost tot timpul pe acelea i idei, domnia sa nu a inten ionat niciodată să scape de el,
libertatea de opinie i de gândire sunt lucru sacre în viziunea domniei sale. Păreri în
contradictoriu are i cu colegii de partid, dar aceasta nu înseamnă că v-a cere retragerea
sprijinului politic pentru cei care au idei diferite fa ă de ale domniei sale.
dl. Du e: spune că, având în vedere faptul că, duminica viitoare este cea a Sărbătorii
Floriilor, urează tuturor celor care- i sărbătoresc ziua numelui, La Mul i Ani! De asemenea,
celor care sărbătoresc Pa tile duminică, le urează Sărbători Pascale Fericite i nu în ultimul
rând, urează un călduros Pa te Fericit, celor care sărbătoresc Sf. Pa ti pe data de 8 aprilie.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:40, drept pentru
care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 8 ( opt) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 36/29.03.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 29 martie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
edin elor
H.C.L. nr. 37/29.03.2018 - Privind aprobarea proceselor verbale ale
Consiliului Local al ora ului tei din data de 15.02.2018, 19.02.2018 i 22.02.2018.
H.C.L. nr. 38/29.03.2018 - Privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli i
a anexelor de fundamentare pe anul 2018 ale Societă ii Comerciale „CENTRUL MEDICAL
SĂNĂTATEA PENTRU TO I”, SRL, tei.
H.C.L. nr. 39/29.03.2018 - Privind aprobarea Regulamentului de func ionare al
Compartimentului de asisten ă socială organizat la nivelul ora ului tei.
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H.C.L. nr. 40/29.03.2018 - Privind repartizarea unui apartament ANL din blocul de
locuin e ANL situt pe strada Andrei Mure anu, nr. 4A, bl.Z1, prter, ap. 11, ora ul tei,
jud. Bihor, dnei PA CA LAVINIA PAULINA.
H.C.L. nr. 41/29.03.2018 - Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafa ă de 421 mp, (aflat pe nr. top 1232/2 = 421 mp din CF 578 tei), aferent pentru
„Strada Aleea Miron Pompiliu din ora ul tei”, precum i aprobarea trecerii numărului
cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea ora ului tei i domeniul
public al ora ului tei.
H.C.L. nr. 42/29.03.2018 - Privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pe
anul 2018, precum i a Anexelor i notelor de fundamentare, ale Societă ii Comerciale
SOLCETA SA, tei.
H.C.L. nr. 43/29.03.2018 - Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al
ora ului tei a unui reprezentant care să facă parte din Consiliul de Administra ie al
Grădini ei cu Program Prelungit, Nr.1, tei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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