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Proces verbal
Încheiat azi 01.11.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia primei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna noiembrie
anul curent. Şedinţa a fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr.
395 din data de 26 octombrie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii. Absentează
nemotivat dl. Duse Ioan Calin și dna. Matei Cristina Monica.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei.
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichișa Mariana.
Pentru sustinerea rapoartelor de specialitate participa la sedinta jrs. Tirla Liviu din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Stei.
Pentru buna desfasurare a sedintei mai participa la sedinta jrs. Oras Ionut, care
intocmeste procesul-verbal al sedintei.
Şedinţa a început la ora 08:00.
Punctul 1: Alegerea presedintelui de sedinta
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcșionare a Consiliului Local al
orașului ștei, dna. Secretar al orasului Stei, jrs. Dale Voichișa Mariana, supune aprobarii
Consiliului local alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2018, in ordine
alfabetica, in persoana d-lui. Cioară Marius Dorel, aceasta propunere fiind aprobata cu
unanimitate de voturi.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcșionare a Consiliului Local al
orașului ștei, președintele de ședinșă ales, rostește într-un cadru solemn, rugăciunea
„Tatăl Nostru”.
dl. Staniste: propune si i se aproba de catre colegii consilieri locali, un noment de reculegere
pentru victimele de la Colectiv.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
1. Alegerea presedintelui de sedinta
2. Aprobarea ordinii de zi

3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea menținerii rețelei școlare adoptate
prin HCL nr. 9/25.01.2018 Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de
stat și particular preuniversitar care va funcționa la nivelul orașului Ștei pentru anul școlar
2018- 2019, aceasta urmând a funcționa la nivelul orașului Ștei pe parcursul anului școlar
2018- 2019
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare
între Oraşul Ştei și Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor – Poliția Oraşului Ştei, privind
folosința în comun a sistemului de supraveghere video aflat în proprietatea Oraşului Ştei, pe o durată
de 2 (doi) ani, precum și aprobarea conținutului proiectului de protocol, conform Anexei;

5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea necesității, oportunității şi

potenţialului economic al proiectului „Sprijin pentru infiintarea si autosustenabilitatea a 27 de
intreprinderi sociale, in Regiunea de Dezvoltare Nord –Vest, Romania”, solicitat la finantare prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), PROGRAMUL OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării
vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la
ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de
economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, GHIDUL SOLICITANTULUI –
CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială AP 4/PI 9.v/OS
4.16

6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare
de 1.611.217 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
11/2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale.

7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei
dl. VIceprimar: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că nu sunt înregistrate
luări de cuvânt la acest punct și supune la vot aprobarea ordinii de zi, aceasta fiind votată de
către consilierii locali prezenși cu 13 voturi „pentru” respectiv în unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea menținerii rețelei școlare
adoptate prin HCL nr. 9/25.01.2018 Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de
învățământ de stat și particular preuniversitar care va funcționa la nivelul orașului Ștei
pentru anul școlar 2018- 2019, aceasta urmând a funcționa la nivelul orașului Ștei pe
parcursul anului școlar 2018- 2019
Comisiile 1,2 si 3 au avizat favorabil acest PH.
dl. Viceprimar: spune că, acest PH este rezultatul discușiilor purtate în sedinta ordinară de
luna trecută, situatia fiind cunoscută de către toși consilierii locali.
În calitate de președinte de ședinșă, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la
acest punct de pe ordinea de zi și supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
13 voturi „pentru” respectiv in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
dna. Coroiu: spune ca, a fost de acord cu PH dar nu este de acord cu una dintre motivatiile
directorului de la Colegiul Tehnic „UNIREA”, respetiv aceea prin care acestea spune ca,
citez „oricum in afara de 2 Colegii din Oradea, niciun alt Colegiu din judeș nu indeplineste
criteriile impuse de lege pentru obtinerea acestui titlu” am incheiat citatul, Colegiul la care
domnia sa isi desfasora activitatea indeplinind conditiile impuse pentru acordarea acestui
titlu.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea încheierii unui protocol de
colaborare între Oraşul Ştei și Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor – Poliția
Oraşului Ştei, privind folosința în comun a sistemului de supraveghere video aflat în
proprietatea Oraşului Ştei, pe o durată de 2 (doi) ani, precum și aprobarea conținutului
proiectului de protocol, conform Anexei

Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local au avizat favorabil, fara
amendamente acest PH.
dl. Viceprimar: explica beneficiile acestui protocol, totodată, în calitate de președinte de
ședinșă, constată că nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi
și supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 13 voturi „pentru” respectiv in
unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea necesității, oportunității şi
potenţialului economic al proiectului „Sprijin pentru infiintarea si autosustenabilitatea
a 27 de intreprinderi sociale, in Regiunea de Dezvoltare Nord –Vest, Romania”,
solicitat la finantare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU),
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa prioritară 4:
Incluziunea socială și combaterea sărăciei,
Obiectivul tematic 9: Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea
de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în
întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la
ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă,
GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin pentru înființare de
structuri de economie socială AP 4/PI 9.v/OS 4.16
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare, cu mentiunea ca, in
cadrul Comisiei nr. 2 s-au solicitat explicatii.
dl. Viceprimar: spune ca, prin acest PH, daca se va reusi accesarea proiectului, vor fi generate
noi locuri de munca la nivel local prin infiintarea de microintreprinderi. In total, se vor putea
finanta pana la 27 de astfel de microintreprinderi, fiecare putand obtine pana la 100.000 euro,
din care cofinantarea trebuie sa fie intre 2% si 5%. Cu alte cuvinte, este vorba de un fel de
“Start Up la nivel local”, publicul tinta fiind reprezentat de persoanele cu problem sociale,
respectiv cele de varsta a II-a si a III-a, somerii, asistatii sociali, persoanele cu handicap si nu
numai. Totodata mai spune ca si Primaria va avea de castigat din acest proiect, deoarece prin
acest proiect se vor aloca circa 60.000 lei pentru dotari.
dl. Mortan: nu vede oportunitatea acestui PH, considerand ca este vorba de bani cheltuiti fara
niciun scop de catre Administratia Publica Locala a orasului Stei.
dl. Viceprimar: în calitate de președinte de ședinșă, constată că nu mai sunt înregistrate
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și supune la vot proiectul de hotărâre,
acesta fiind aprobat cu 12 voturi „pentru” respectiv 1 vot „abtinere” (dl. Mortan) .
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea contractării unui împrumut în
valoare de 1.611.217 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 11/2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi
pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
dl. Viceprimar: spune ca, acest PH este urmarea faptului ca, Administratia Publica Locala a
orasului Stei a aplicat pe toate axele de finantare care s-au deschis si au fost eligibile pentru
orasul Stei. Spre bucuria noastra, foarte multe proiecte au fost eligibile si au fost semnate

contractele de finantare, iar noi, trebuie sa asiguram resursele financiare necesare cofinantarii
ce ne revine. Prin acest PH se doreste ca fondurile necesare in vederea implementatii acestor
proiect sa fie acoperite, deoarece incasarile la bugetul local pot fluctua, astfel ar exista riscul
sa nu dispunem de fondurile necesare exact in momentele cand avem nevoie de ele. Acet PH
va rezolva aceasta situatie. Domnia sa mai adauga faptul ca, este vorba de 8 proiecte ce
urmeaza sa beneficieze de pe urma acestui imprumut.
dl. Mortan: spune ca, spera din tot sufletul ca toate proiectele sa se finalizeze cu bine,
aratandu-si sprijinul pentru acest PH.
dl. Viceprimar: in calitate de președinte de ședinșă, constată că nu mai sunt înregistrate
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și supune la vot proiectul de hotărâre,
acesta fiind aprobat cu 13 voturi „pentru” respectiv in unanimitate .
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare, cu mentiunea ca, in
cadrul Comisiei nr. 2 s-a inregistrat 2 vot „impotriva”.
dl. Mortan: considera ca, acest PH este o incalcare a dreptului constitutional la libera
exprimare. De asemenea, domnia sa spune ca, este o aberatie si propunerea executivului, prin
care sustine ca, alternativa la punctul „Diverse” ar reprezenta-o inscierea consilierilor locali
pe lista de audiente la Primar, Viceprimas sau Secretar. De asemenea, mai spune ca, oricum
va aduce la cunostinta cetatenilor toate hotararile ce se aproba de catre Consiliul local. In
final, spune ca, daca se va aproba acest PH, el si ceilalti membri din grupul de consilieri, nu
vor mai vota niciun PH adus in discutiei in sedintele de Consiliu local, indiferent daca acesta
este sau nu este in favoarea cetatenilor orasului Stei.
dl. Magda: intreaba care au fost criteriile care au stat la baza intocmirii acestui PH?
dl. Viceprimar: spune ca, initiativa a apartinut consilierilor locali ai Partidului National
Liberal, in frunte cu domnia sa, care s-au saturat de injuriile si calomniile care au loc in
sedintele de Consiliu local, cu preponderenta la punctul „Diverse”. Potrivit Legii nr.
215/2001 intrebarile si interpelarile pot fi adresate si in cadrul sedintelor pe comisii, asa ca nu
vede, in ce masura este afectat dreptul la libera exprimare a consilierilor locali, ei isi vor
putea spune in continunare doleantele si isi vor putea expune problemele cu care au luat
contact, chiar si fara prezenta camerelor de filmat. Totodata mai spune ca, domnia sa, s-a
saturat de jigniri perpetue, de acuze si de rea vointa exprimata in ultimii 6 ani de mandat, de
cele mai multe ori, aceste fenomene anormale si contrare solemnitatii sedintelor de consiliu
local, au aparut la punctul „Diverse” de pe ordinea de zi.
In calitate de președinte de ședinșă, constată că nu mai sunt înregistrate alte luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
aprobat cu 10 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (dl. Mortan, dl. Magda si dl. Pirtea) .
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
dl. Viceprimar: inainte de a declara sedinta inchisa, domnia sa mai spune ca, informeaza
Consiliul local asupra faptului ca, dl. Primar este in concediu legal, deoarece are un
eveniment fericit in familie, i se casatorete fiul in week-end-ul urmator.
De asemenea, doreste sa invite consilierii locali sa participe la dezvelirea placii
comemorative din fata Primariei oraului Stei, evenimentul urmand a avea loc in data de 21
noiembrie 2018, incepand cu ora 11:30.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 08:55, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, care este format din 5 (cinci) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 148/01.11.2018 - Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ştei pentru luna noiembrie 2018 în persoana d-lui Cioară Marius Dorel
H.C.L. nr. 149/01.11.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa
extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 1 noiembrie 2018, ora 08.00,
care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 150/01.11.2018 – Privind aprobarea menșinerii reșelei școlare adoptate prin
HCL nr. 9/25.01.2018 Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și
particular preuniversitar care va funcționa la nivelul orașului Ștei pentru anul școlar 2018- 2019,
aceasta urmând a funcșiona la nivelul orașului ștei pe parcursul anului școlar 2018- 2019

H.C.L. nr. 151/01.11.2018 – Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare
între Oraşul Ştei și Inspectoratul de Polișie al Judeșului Bihor – Polișia Oraşului Ştei,
privind folosinșa în comun a sistemului de supraveghere video aflat în proprietatea Oraşului
Ştei, pe o durată de 2 (doi) ani, precum și aprobarea conșinutului proiectului de protocol,
conform Anexei
H.C.L. nr. 152/01.11.2018 – Privind aprobarea necesitășii, oportunitășii şi
potenţialului economic al proiectului „Sprijin pentru infiintarea si autosustenabilitatea a 27 de
intreprinderi sociale, in Regiunea de Dezvoltare Nord –Vest, Romania”, solicitat la finantare
prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), PROGRAMUL
OPERAșIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investișii 9v: Promovarea
antreprenoriatului social și a integrării vocașionale în întreprinderile sociale și economia
socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forșei de muncă, Obiectiv Specific
(O.S.) 4.16: Consolidarea capacitășii întreprinderilor de economie socială de a funcșiona
într-o manieră auto-sustenabilă, GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIșII SPECIFICE,
Sprijin pentru înfiinșare de structuri de economie socială AP 4/PI 9.v/OS 4.16
H.C.L. nr. 153/01.11.2018 – Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare
de 1.611.217 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.
63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
H.C.L. nr. 154/01.11.2018 – Privind aprobarea modificării Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ec. Cioară Marius Dorel

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana

