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Proces verbal
Încheiat azi 15.02.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna februarie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 127 din data de 14 februarie
2018.
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 15 precum i consilierul
juridic al Consiliului local al ora ului tei, dl. Ora Ionu . Absentează dl. Mortan Ioan i
dl. Harn Mihai.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar prin Dispozi ie – jrs. Ora Ionu .
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă Vieriu Cristian inspector, Mu Dan – inspector, Ora Alexandra – inspector, Schmadl Ioana – 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 a început la ora 13:00.
Punctul 1: Alegerea președintelui de ședintă
Potrivit Regulamentului de Organizare i Func ionare a Consiliului Local al
ora ului tei, dl. Secretar prin Dispozi ie, consilier juridic Ora Ionu , supune spre
aprobare alegerea pre edintelui de edin ă, în ordine alfabetică, pe dl. Du e Călin Ioan.
Supusă la vot această propunere este aprobată de către consilieri în unanimitate de
voturi.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
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 2: Aprobarea ordinii de zi
1.Alegerea președintelui de ședință
2.Aprobarea ordinii de zi.
3.Proiect de hotărâre Privind aprobarea dării în aministrare Spitalului
Orășenesc Ștei, a imobilelor necesare desfășurării activității Spitalului Orășenesc Ștei, ca
urmare a actualizării situației juridice a acestora
4.Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării și completării STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEI, JUDEȚUL BIHOR, PENTRU PERIOADA
2014 -2020.
5.Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de proiecte cu proiectul
„Reabilitare si modernizare sectii ambulatoriu Spital Stei”, aprobarea achiziționării
1/7

serviciului de consultanță pentru scrierea cererii de finanțare pentru obiectivul propus spre
finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 AXA Prioritara 8.1
proiectul: „Reabilitare si modernizare sectii ambulatoriu Spital Stei
6.Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de proiecte cu proiectul
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale pentru învatamantul gimnazial la
Școala Gimnazială «Miron Pompiliu» Ștei”, aprobarea achiziționării serviciului de
consultanță pentru scrierea cererii de finanțare pentru obiectivul propus spre finanțare prin
Programul Operațional Regional (POR) pe AXA prioritară 13.1, 2014-2020, proiectul:
„Reabilitare și modernizarea infrastructurii educaționale pentru învatamantul gimnazial la
Școala Gimnazială «Miron Pompiliu» Ștei”, precum și aprobarea achiziționării serviciilor
de proiectare pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru demararea contractării
7.Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul autorității publice locale oraşul Ştei, jud Bihor, pentru anul 2018.
dl. Du e: în calitate de pre edinte de edin ă, constată faptul că nu mai 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 unanimitate de voturi.
dl. Miara: spune că, la edin a anterioară a cerut ca dl. Primar să fie prezent la edin e,
fiincă în calitate de ini iator al proiectelor de hotărâri, domnia sa ar trebui să le prezinte în
fa a Consiliului local precum i să le sus ină i să le justifice, conform Legii nr.
215/2001, iar pentru ca acest lucru să fie posibil, este nevoie de prezen ă fizică efectivă la
lucrările edin elor. Pe această cale, propune ca în modificările la Regulamentul de
Organizare i Func ionare al Consiliului local să se includă i o prevedere prin care să se
limiteze în vreun fel absen ele Primarului de la edin e, deoarece lipsa continuă a acestuia
afecteză buna desfă urare a edin elor de Consiliu local, precum i a executivului
Primăriei ora ului tei.
dl. Du e: spune că, la edin a anterioară, domnia sa a avut o serie de semne de întrebare
legate de unele aspecte din Legea 215/2001, aspecte care nu au putut fi lămurite de către dna.
Dale, prin urmare, propune ca un exemplar din această lege să fie pus la dispozi ia fiecărui
consilier local.
dl. Miara: mai adaugă faptul că, de la lucrările acestei edin e absentează i dna. Secretar,
acest lucru reprezentând în viziunea domniei sale o nouă desconsiderare a Consiliului local,
asupra acestei edin e planând un mare semn de ilegalitat, acest gen de situa ii nu aduc
înt-o lumină tocmai bună administra ia locală a ora ului tei. Într-o altă ordine de idei,
spune că, la pct. 7 de pe ordinea de zi se solicită aprobarea Planului de ocupare a func iilor
publice pentru anul 2018, dar efii din compartimentele responsabile cu implementarea
acestui PH nu sunt prezen i la lucrările edin ei. Toate aceste nereguli le va sesiza la
forumurile superioare dacă nu se vor lua măsurile care se impun în vederea reglementării i
îndreptării acestei stări de fapt, sau va renun a la func ia de consilier local.
dl. Ora : în completarea celor invocate de către dl. Miara, spune că, pe ordinea de zi a
ace tei edin e nu se află moficarea Regulamentului Consiliului local, acel punct aflânduse pe ordinea de zi a edin ei ordinare a Consiliului local care va avea loc în data de 22
februarie 2018.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea dării în aministrare Spitalului
Orășenesc Ștei, a imobilelor necesare desfășurării activității Spitalului Orășenesc Ștei,
ca urmare a actualizării situației juridice a acestora.
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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dl. Cioară-viceprimar: spune că, în cadrul Comisiei nr. 1 s-a solicitat să se corecteze
Rapoartele de specialitate i Expunerile de motive, doarece au foarte multe gre eli de
ortografie precum i de exprimare.
dl. Miara: în completarea celor spuse de către dl. Viceprimar, mai adaugă faptul că, gre elile
nu sunt doar ale unei sigure persoane, ci mai multe persoane au gre it în acest fel, din păcate
această practică fiind destul de frecventă.
dl. Du e: întrebă, care este eficien a Compartimentului Programe-Strategii, câ i bani a
ob inut Primaria de pe urma muncii lor? Reusesc măcare să î i acopere propriile salarii?
dl. Viceprimar: spune că, cei doi consilieri care au luat cuvântul la acest punct de pe ordinea
de zi, au uitat foarte u or de proiectul privind amenajarea LACULUI ORĂ ENESC TEI,
a cărui valoare este de aproape 1 milion de dolari, acest proiect fiind aprobat i este în
stadiul de prefinan are. În aceea i ordine de idei, spune că, principalul atribut al
Compartimentului Programe-Strategii este acela de a coordona modul de implementare a
acestor proiecte. Este fizic imposibil ca 2 persoane să se ocupe cap-coadă de implementarea
unui proiect, lucrul se face în echipă, deoarece volumul de muncă este unul foarte mare. Pe
de altă parte, distin ii consilieri să nu uite faptul că, în ultimele 12 luni, Primăria tei a
accesat un număr foarte mare de proiecte, de ordinul zecilor, prin urmare, chiar dacă s-ar fi
mobilizat to i cei din executivul primăriei nu ar fi putut face fa ă unui volul de muncă a a
de mare. Primaria a aplicat la orice AXĂ de finan are care s-a deschis, în speran a că se vor
putea accesa proiecte benefice pentru cetă enii ora ului tei. Termenele în care aceste
AXE de finan are sunt deschise sunt foarte mici, iar cei interesa i trebuie să se mi te
repede i bine, pentru că, fiind vorba de un concurs de proiecte, trebuie ca proiectul i
implicit cererea de finan are să fie foarte bine întocmite pentru a se putea avea vreo ansă.
Prin urmare este mare nevoie de firme de consiltan ă specializate pe fiecare AXĂ în parte,
firme de consultan ă care au în spate echipe de profesioni ti pe fiecare aspect din aceste
proiecte, iar membrii executivului colaborează i sprijină ace ti speciali ti în vederea
ideplinirii cu succes al fiecărei cerin e din cadrul ghidurile de finan are pentru fiecare
proiect în parte. Într-adevăr, firmele de consultan ă nu lucrează gratuit, comisionul lor fiind
de aproximativ 20.000 lei, dar pentru această sumă, se poate face diferen a între a câ tiga
un proiect cu fonduri europene sau al pierde, iar dacă este vorba de câ tig, acesta este de
domeniul miliardelor de lei. Reaminte te în final consilierilor faptul că, bugetul local este
unul sărăcăcios, singura solu ie în vederea realizării de proiecte de anvergură la nivel local o
reprezintă accesarea de fonduri europene.
dl. Miara: solicită din partea dlui Viceprimar un exemplu de proiect în care cele 2 persoane
din cadrul Compartimentului Programe-Strategii sunt implicate.
dl. Viceprimar: ca să răspundă punctual dlui Miara, spune că, la Proiectul privind Reabilitarea
zonei Lacului Oră enesc tei, dna. Ora este în comisia care asigură implementarea în
bune condi ii a proiectului. De asemenea, dl. Vieriu este manager de proiect pe Planul de
Mobilitate Urbană (PMUD), iar dna. Iudita Palffy este manager de proiect pe partea de
colaborare transfrontalieră Ro-Hu. De asemenea, mai repetă, faptul că, la proiectele sunt
implica i to i cei din executiv, în propor ii diferite i pe programe diferite, deci nu doar
cele 2 persoane de la Compartimentului Programe-Strategii sunt implicate în implementarea
de proiecte la nivelul Unită ii Administrative tei.
dl. Miara: având în vedere aceste informa ii, întreabă din nou de ce nu pot aceste persoane
din cadrul executivului să se ocupe de scrierea de proiecte i de cereri de finan are?
dna. Ora : spune că, la proiectele pe colaborare transfrontalieră Ro-Hu, cei din executivul
primăriei s-au ocupat de scrierea cererilor de finan are, precum i de traducerea lor în
engleză, acest lucru a avut loc anul trecut, înainte de deschiderea celorlalte AXE de
finan are. La momentul când AXELE de finan are s-au deschis, Primăria a dorit să
acceseze cât mai multe linii de finan are. Datele când liniile de finan are s-au deschis au
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fost foarte apropriate sau chiar s-au suprapus, iar termenele de depunere ale proiectelor au
fost foarte scurte, prin urmare, volumul de lucru a fost unul foarte mare, iar riscul ca un
proiect la care se aplică să nu primească finan are ca urmare a unor erori umane ar fi fost
foarte mare, prin urmare, firmele de consultan ă au reprezentat solu ia cea mai viabilă.
dl. Viceprimar: caz de eroare umană, este i acela, când în urmă cu câ iva ani, nu s-a putut
accesa proiectul de Reabilitare al trandului Oră enesc, deoarece proiectul i cererea de
finan are nu au fost traduse în limba engleză, prin contractarea de firme de consultan ă,
dorim să înlăturăm exact acest lucru.
dl. Rengle: se bucură de faptul că, după 5 ani de zile, executivul Primăriei tei începe să
acceseze proiecte cu finan are europeană.
dl. Viceprimar: atrage aten ia dlui Rengle asupra faptului că, remarca domniei sale este
tenden ioasă, spunând totodată că, doar de curând s-au deschis liniile de finan are, iar în
momentul când liniile de finan are au fost deschise, executivul Primăriei tei i-a dedicat
aproape toate resursele în vederea identificării liniilor de finan are, întocmirii de proiecte,
depunerii acestora în vederea finan ării, precum i pentru implementarea lor. Reaminte te
dlui Rengle că, de aproximativ de 2 ani se tot vorbeste despre reabilitarea i modernizarea
Lacului Oră enesc, prin urmare, afirma ia cum că, în ultimii 5 ani Primăria tei nu a
mi cat nimica în materie de accesare de proiecte cu finan are europeană este falsă.
dna. Matei: spune că, având în vedere volumul foarte mare de lucru la aceste proiecte, în
edin a de comisii a cerut să se angajeze persoane suplimentare, pe perioadă determinată,
care să lucreze strict pe proiecte.
dna. Boloca: legat de propunerea de suplimentare cu persoane care să lucreze la proiecte pe
perioadă determinată, domnia sa apreciază că, din moment ce cheltuielile cu consultan a
sunt sustenabile din fonduri europene, nu este nevoie de astfel de măsuri, că alegem să
colaborăm cu o firmă de consultan ă că nu alegem, banii pentru consultan ă sunt prin i în
proiect. Pe de altă parte, firmele de consultan ă au i experien a în domeniu din partea lor,
dar au i for a de muncă calificată pe fiecare domeniu, prin urmare, din punctul de vedere
al domniei sale, prin contractarea unei firme de consultan ă ansele de accesare al unui
proiec cresc considerabil.
dna. Matei: contractând o firmă de consultan ă automat plătim 50% din costurile cu
consultan a, restul de 50% nu vor fi plătite dacă nu se accesează proiectul, iar dacă se
accesează proiectul ace ti 50% vor fi într-adevăr suporta i din fonduri europene. În
continuare, domnia sa spune că, la numărul mare de proiecte pe care îl avem, cei 50% plăti i
pentru consultan ă, la fiecare proiect se vor tot aduna i nu tie cât va putea suporta
bugetul local această cheltuială, deoarece bugetul este destul de sărăcăcios i oricum
ansele de a accesa un proiect cu fonduri europene nu sunt garantate 100% dacă contractăm
o firmă de consultan ă.
dl. Miara: spune că, este de acord cu contractarea de firme de consultan ă, doar atunci când
finan area este asigurată, pentru că în caz contrar, bugetul local nu va face fa ă.
dl. Stani te: consideră că, firmele de consultan ă, de i trebuie plătite, cresc ansele de a
ob ine finan ări din fornduri europene pentru lucrările care în mod normal nu ar putea fi
executate din foduri proprii, prin urmare, domnia sa se arată de acord cu contractarea de
firme de consultan ă, pentru că, i cu ajutorul acestor firme este oricum foarte greu să
prinzi aceste proiecte cu finan are europeană.
dl. Du e: întreabă dacă la Solceta nu s-ar putea achizi iona prin fonduri europene o ma ină
de colectare de gunoi?
dl. Stani te: spune că, Solceta ar avea mare nevoie de o astfel de ma ină, dar trebuie
asigurată o cofinan are de 40%. În continuare spune că, o i mai mare nevoie ar avea de o
ma ină de cură at canale, aceasta putând fi achizi ionată în acelea i condi ii ca i
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ma ina de colectat gunoaie, pre ul unei astfel de ma ini ridicându-se la aproximativ
50.000 euro.
dl. Du e: consideră că, ar trebui făcut tot posibilul ca Solceta să între în posesia unei ma ini
de cură at canal din moment ce au o a a de mare nevoie de ea.
dl. Viceprimar: propune ca în cel mai scurt timp dl. Stani te să prezinte o propunere
concretă în acest sens i aceasta va fi luată în discu ie de către Consiliul local în vederea
achizi ionării acestei ma ini în limitele permise de buget. În situa ia în care se vor prinde
mai multe proiecte decât bugetul local va putea suporta, domnia sa nu exclude accesarea
unui credit în vederea acoperii costurilor generate de cofinan area la aceste proiecte.
dl. Du e: 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 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de
proiecte cu proiectul „Reabilitare si modernizare sectii ambulatoriu Spital Stei”,
aprobarea achiziționării serviciului de consultanță pentru scrierea cererii de finanțare
pentru obiectivul propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR)
2014-2020 AXA Prioritara 8.1 proiectul: „Reabilitare si modernizare sectii ambulatoriu
Spital Stei
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Viceprimar: spune că, în cadrul edin ei Comisiei nr. 1 dl. Miara a propus ca scrierea
cererilor de finan are să se facă de către Compartimentul Programe-Strategii din cadrul
Primariei tei. De asemenea, a propus scoaterea din PH art. 2.
dl. Miara: propune ca angaja ii din cadrul Compartimentului Programe-Strategii din
Primăria tei să realizeze scrierea cerii de finan are, colaborarea cu diferi i consultan i
fiind în opinia domniei sale mai anevoioasă i mai pu in eficientă. Mai adaugă faptul că,
angaja ii care sunt implica i în proiecte cu finan are europeană beneficiază de sporuri la
salariu. Domnia sa se arată de acord cu Proiectele de hotărâri care vizează accesarea de
fonduri europene, dar doar cu respectarea celor men ionate anterior. Pe această cale,
propune să fie luat exemplul Primăriei Oradea care are angajate persoane care se ocupă strict
cu a a ceva, respectiv scrierea proiecte.
dl. Du e: 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, în
varianta propusă de către executiv, acesta fiind aprobat 11 voturi “pentru” i 2 voturi
“ab inere” (dl. Miara i dna. Matei).
dna. Matei: vrea să sublinieze faptul că, este de acord cu PH per ansamblu, dar nu este de
acord cu art. 2 din PH, prin urmare de aceea domnia sa s-a ab inut de la vot.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de
proiecte cu proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale pentru
învatamantul gimnazial la Școala Gimnazială «Miron Pompiliu» Ștei”, aprobarea
achiziționării serviciului de consultanță pentru scrierea cererii de finanțare pentru
obiectivul propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) pe AXA
prioritară 13.1, 2014-2020, proiectul: „Reabilitare și modernizarea infrastructurii
educaționale pentru învatamantul gimnazial la Școala Gimnazială «Miron Pompiliu»
Ștei”, precum și aprobarea achiziționării serviciilor de proiectare pentru întocmirea
Studiului de Fezabilitate pentru demararea contractării
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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dl. Viceprimar: spune că, în cadrul edin ei Comisiei nr. 1 dl. Miara a propus scoaterea din
PH art. 2.
dl. Miara: propune să se supună la vot pe articole acest PH i regretă că nu a propus acela i
lucru i la punctul precedent.
dl. Du e: 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 pe articole proiectul de
hotărâre, în varianata executivului, după cum urmează:
- art. 1: unanimitate de voturi;
- art. 2: 10 voturi „pentru”, 3 „ab ineri” (dl. Miara, dl. Matei i dl. Du e);
- art. 3: 11 voturi „pentru”, 2 „ab ineri” (dl. Miara i dna. Matei);
- art. 4: unanimitate de voturi;
- art. 5: unanimitate de voturi;
Per ansamblu 11 voturi „pentru”, 2 „ab ineri” (dl. Miara i dna. Matei);
dl. Miara: spune că, a votat “ab inere” la acest PH pentru că, în opinia domniei sale acesta
este prost întocmit, nicăieri în PH nu se face trimitere direct la locul unde acest proiect se va
desfă ura, respectiv coala Generală Mică de pe str. Tineretului.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul autorității publice locale oraşul Ştei, jud Bihor, pentru
anul 2018
Comisiile 1, 2 i 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, dar comisia nr. 1 a avut
un amendament, respectiv, dl. Miara solicită corectarea Organigramei anexate, care în opinia
domniei sale este gre it întocmită.
dl. Miara: spune că, Organigrama este prost întocmită pentru că din ea reiese că Consiliul
local este în rela ie de subordonare fa ă de Casa de Cultură i solicită corectarea ei înainte
de aprobarea acestui PH. Pe această cale, dore te să vadă Organigrama aprobată anul trecut.
dna. Schmadl: pune la dispozi ia dlui Miara Organigrama aprobată anul trecut i totodată
spune că, Oranigrama se poate modifica doar cu avizul ANFP, aviz care necesită timp.
dl. Viceprimar: într-adevăr Oraganigrama este gre it întocmită i se va corecta în cel mai
scurt timp, dar solicită aprobarea acestui PH deoarece acesta este necesar în vederea
promovării unor colegi.
dna. Schmadl: spune că, acest PH este necesar pentru promovarea unor persoane angajate
care întocmesc condi iile de vârstă în vederea avansării în grade profesionale.
dl. Miara: în continuare, spune că, erorile de genul celor arătate de către domnia sa s-ar putea
corecta acum, iar ANFP nu va sanc iona această măsură de corectare i va aviza Planul de
ocupare al func iilor publice pentru anul 2018. Nu consideră că, dacă odată s-a votat gre i
Organigrama, trebuie să o mai votăm încă odată tot gre it, de i gre eala a fost identificată
i poate fi remediată. În concluzie, spune că, acest PH trebuie aprobat cu corecturile care se
impun, pentru că doar a a Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorită ii
publice locale oraşul Ştei, jud Bihor va fi aprobat în condi ii legale.
dna. Matei: spune că, î i asumă gre ala i solicită executivului ca în cel mai scurt timp să
întreprindă măsurile necesare în vederea corectării Organigramei. Pe această cale, domnia sa
spune că, va urmări îndeaproape modul cum executivul va trata această solicitare.
dl. Du e: 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 10 voturi „pentru” i 3 „ab ineri” ( dl. Rengle, dl. Miara i dl.
Du e).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:00, drept pentru
care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 7 ( apte) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 14/15.02.2018 - Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ştei pentru luna februarie 2018 în persoana dlui Du e Călin Ioan.
H.C.L. nr. 15/15.02.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 15 februarie 2018, ora 13.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 16/15.02.2018 - Privind aprobarea dării în aministrare Spitalului
Oră enesc tei, a imobilelor necesare desfă urării activită ii Spitalului Oră enesc tei,
ca urmare a actualizării situa iei juridice a acestora
H.C.L. nr. 17/15.02.2018
- Privind aprobarea modificării
i completării
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORA ULUI TEI, JUDE UL BIHOR,
PENTRU PERIOADA 2014 -2020.
H.C.L. nr. 18/15.02.2018 - Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte cu
proiectul „Reabilitare si modernizare sectii ambulatoriu Spital Stei”, aprobarea achizi ionării
serviciului de consultan ă pentru scrierea cererii de finan are pentru obiectivul propus spre
finan are prin Programul Opera ional Regional (POR) 2014-2020 AXA Prioritara 8.1
proiectul: „Reabilitare si modernizare sectii ambulatoriu Spital Stei.
H.C.L. nr. 19/15.02.2018 - Privind aprobarea participării la licita ia de proiecte cu
proiectul „Reabilitarea i modernizarea infrastructurii educa ionale pentru învatamantul
gimnazial la coala Gimnazială «Miron Pompiliu» tei”, aprobarea achizi ionării
serviciului de consultan ă pentru scrierea cererii de finan are pentru obiectivul propus spre
finan are prin Programul Opera ional Regional (POR) pe AXA prioritară 13.1, 2014-2020,
proiectul: „Reabilitare i modernizarea infrastructurii educa ionale pentru învatamantul
gimnazial
la
coala Gimnazială «Miron Pompiliu»
tei”, precum
i aprobarea
achizi ionării serviciilor de proiectare pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru
demararea contractării.
H.C.L. nr. 20/15.02.2018 - Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul autorită ii publice locale oraşul Ştei, jud Bihor, pentru anul 2018.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Du e Călin Ioan

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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