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Proces verbal
Încheiat azi 26.07.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna iulie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 272 din data de 20 iulie
2018.
La şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii si consilierul
juridic al Consiliului local jrs. Ionut Oras care intocmeste procesul verbal al sedintei.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar - ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar - ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichița Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă dl. Tirla Liviu ți dna.
Balan Cristina, din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei orațului țtei.
Şedinţa a început la ora 13:00.
țedința este televizată de Național TV Beiuț.
Potrivit Regulamentului de Organizare ți Funcționare a Consiliului Local al
orațului țtei, prețedintele de țedință ales pentru luna iulie 2018 ales prin HCL nr. 93 din
06.07.2018, respectiv dl. Vulciu Ioan, rostețte într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl
Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Aprobarea proceselor verbale al țedințelor Consiliului Local al orațului
țtei din data de 21.06.2018 ți 28.06.2018.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5
ani a spaţiului situat în incinta Pieței Agroalimentare țtei, str. Andrei Murețanu, nr. 4B,
țtei, jud. Bihor( sediul actual al Direcției Sanitar Veterinare ți Pentru Siguranța
Alimentelor Bihor), care va avea ca destinație birou necesar personalului sanitar veterinar
care îți desfățoară activitatea pe raza teritorială a UAT oraț țtei, pentru Direcția Sanitară
Veterinară ți Pentru Siguranța Alimentelor Bihor Proiect de
4. Proiect de hoatarare Privind aprobarea infiintarii serviciului de interes local public Cresa, aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de Organizare si Functionare al
acestuia (Anexa nr. 1), ca parte integranta a Regulamentului de Organizare si Functionare al
aparatului de specialitate al Primarului Orasului Stei
5. Proiect de hotărâre Privind modificarea ți completarea Comisiei de validare a
Consiliului local țtei, aprobată prin HCL nr. 1/23.06.2016 privind alegerea comisiei de
validare.
6. Informare privind plecare in concediu a d-lui Cioara Marius – Viceprimarul
orasului Stei, incepand cu datat de 06.08.2018.

7. Diverse.
dl. Vulciu: în calitate de prețedinte de țedință, constată faptul că nu sunt înregistrate luări
de cuvânt la acest punct ți supune la vot aprobarea ordinii de zi, suplimentată cu 2 puncte,
respectiv Pct. 4, si Pct. 6, aceasta fiind votată de către consilierii locali prezenți cu 15 voturi
„pentru” respectiv în unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Consiliului Local al
orașului Ștei din data de 21.06.2018 și 28.06.2018
dl. Vulciu: în calitate de prețedinte de țedință, constată faptul că nu sunt înregistrate luări
de cuvânt la acest punct ți supune la vot aprobarea proceselor verbale, acestea fiind votate
de către consilierii locali cu 15 voturi „pentru”, respectiv în unanimitate.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o
perioadă de 5 ani a spaţiului situat în incinta Pieței Agroalimentare Ștei, str. Andrei
Mureșanu, nr. 4B, Ștei, jud. Bihor( sediul actual al Direcției Sanitar Veterinare și
Pentru Siguranța Alimentelor Bihor), care va avea ca destinație birou necesar
personalului sanitar veterinar care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a UAT
oraș Ștei, pentru Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Bihor
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: pentru inceput, spune ca este de acord cu acest PH, dar spune ca in cadrul sedintei
pe comisii de saptamana trecuta, domnia sa a avut o propunere, respectiv a solicitat ca cei de
la DSVSA Bihor sa doteze acest spatiu cu un aparat de analiza a trichinelozei la porcine,
acesta fiind necesar mai ales in perioada sezonului rece. De asemenea, mai spune ca,
analizele sa fie facute contra cost, in acest fel, toata lumea are de castigat.
dan. Secretar: spune ca, solicitarea comisiei nr. 2, a fost inaintata printr-o adresa celor de la
DSVSA Bihor.
dl. Vulciu: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre,
acesta fiind aprobat cu 15 voturi „pentru”- unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea infiintarii serviciului de interes
local public - Cresa, aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de
Organizare si Functionare al acestuia (Anexa nr. 1), ca parte integranta a
Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al
Primarului Orasului Stei
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Vulciu: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi considera ca toate aspectele legate de acest punct
sunt lamurite ți supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 15 voturi
„pentru”- unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind modificarea și completarea Comisiei de
validare a Consiliului local Ștei, aprobată prin HCL nr. 1/23.06.2016 privind alegerea
comisiei de validare
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu mentiunea ca, in
cadrul comisiei nr. 1, s-au facut 2 propuneri, respectiv: dl. Pirtea Dorel si dl. Boroianu Ion.

dna. Secretar-Dale: spune ca, nu este nevoie de vot secret pentru alegerea celor doi membri in
comisia de validare.
dl. Vulciu: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre cu
cele doua propuneri, acesta fiind aprobat cu 15 voturi „pentru”- unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Informare privind plecarea în concediu a d-lui Cioara Marius –
Viceprimarul orasului Stei, incepand cu datat de 06.08.2018
Consilierii locali au luat la cunostinta de continutul acestei informari.
Punctul 7: Diverse.
dl. Mortan: legat de introducerea gazului in oras, intreaba care este situatia celor doua avize
ce mai trebuiau obtinute, precum si care vor fi urmatoarele demersuri pentru urmatoarea
etapa. In continuare intreaba, care este situatia terenului cumparat de pe str. Andrei
Muresanu, langa magazia celor de la firmele Transilvania, ce se intentioneaza sa se
construiasca acolo? Mai ridica o serie de probleme legate de str. Miron Pompiliu, astfel,
locuitorii acestei strazi solicita amplasarea unei treceri pentru pietoni “la potecuta” unde a
fost Circa Medicala. De asemenea, locuitorii acestei strazi, mai solicita inlocuirea capacelor
de canal, care fiind confectionate din plastic, s-au spart, astfel putand aparea accidente, astfel
pentru a evita acest lucru se doreste inlocuirea lor cu unele mai solide. In continuare, domnia
sa intreaba executivul daca se cunosc detalii despre modul cum se pot obtine despagubirile de
la CNAIR pentru centura ocolitoare Beiuț – țuțtiu. Mai doreste sa propuna pentru titlul de
cetatean de onoare pe dl. Patroiu Miron, profesor. In final, doreste sa il intrebe pe dl.
Viceprimar, daca ne apucam anul acesta de trotuarul de la Electrica spre str. Miron Pompiliu,
pecum si de traversarea de pe centura Stei spre Cimitirul Orasenesc Stei.
dl. Duțe: incepe prin a spicui din procesul-verbal al sedintei de consiliu local din
28.06.2018. Astfel domnia sa intreaba care este situatia placii comemorative de la iesirea din
Stei. Dupa aceea atrage atentia asupra faptului ca pe str. Independentei nr. 36, este inundat
contorul de citire a consumului de apa, in acest sens, solicita executivului sa ia masurile ce se
impun. Legat de cetatenii de onoare, spune ca, in sedinta pe comisii de joia trecuta, a facut 3
propuneri de cetateni de onoare (Balan Florica, Sever Andru si Pirtea Martian, toti trei cadre
didactice) si doreste sa stie care este stadiul in care se afla proiectele de hotarari privind
acordarea titlurilor de cetatean de onoare in acest an. Totodata, mai doreste sa atraga atentia
asupra cainilor vagabonzi din oras. Ar mai dori sa stie daca Solceta si-a mai recuperat din
datorii. De asemenea, mai solicita curatarea santului de la Liceul 1 care merge pana in capat
in cris, doarece colmatarea acestuia provoaca inundarea curtilor si gradinilor riveranilor. In
final, întreabă, când va prezenta dna. Lolea situațiile solicitate, deoare se împlinețte anul de
când le-a solicitat pentru prima dată. Ca să reamintească celor prezenți despre ce este vorba,
domnia sa spune că, a cerut să-i fie prezentată o evidență cu banii alocați din anul 2000 ți
până în prezent de către Consiliul local țtei la: cultele religioase din oraț, la Spitalul
Orățenesc țtei ți la Instituțiile de învățământ din oraț.
dl. Primar: legat de aceasta ultima solicitare a d-lui Duse, domnia sa apreciaza ca se impune
intocmirea unei adrese in scris din partea Consiliului local, care să fie adresata direct d-nei
Lolea pentru ca aceasta sa prezinte un raspuns scris Consiliului local țtei.
In continuare, prezinta consilierilor locali intentia de a pune in valoare arhitectura
comunista de care beneficiaza orasul Stei, in acest sens, urmeaza sa initieze un proiect de
hotarare prin care orasul Stei sa se asocieze cu Asociatia Internationala ARTIUM, care are
drept scop introducerea pe harta turistica a localitatilor cu arhitectura totalitarista.

dl. Mortan: spune ca, in urma cu 8-10 ani, a existat un proiect privind infiintarea unui centru
de informare turistica in orasul Stei, si intreaba daca este posibil ca acesta sa fie revitalizat?
dl. Primar: spune ca, propunerea d-lui Mortan este pertinenta si viabila si va tine cont de ea.
Raspunzant in continuare la intrebarile consilierilor, domnia sa, spune ca, dotarea cabinetului
medical-veterinar din P-ta Agroalimentara Stei cu un aparat pentru detectarea trichinelozei
este o propunere foarte buna si se va tine cont de ea. Legat de gaz, spune ca, nu s-au primit
cele 2 avize, in schimb s-au primit solicitari de clarificari de la SNCFR si de la CNAIR,
solicitari la care s-a raspuns, si spera ca in decurs de 2 saptamani sa primeasca cele 2 avize
necesare. In cea ce priveste terenul de pe str. Andrei Muresanu dintre magazia celor de la
firma Transilvania si blocurile ANL, spune ca, s-a vandut circa ½ din aceasta suprafata, care
urmeaza a fi folosita pentru construirea unei cladiri cu spatii comerciale disponibile pentru a
fi inchiriate. Speculatiile privind construirea magazinului Lidl sunt neintemeiate. Legat de
solicitarea privind trecerea de pietoni si capacele de plastic de pe str. Miron Pompiliu, spune
ca, vom face adresa in acest sens la CNAIR. Tot la fel vom proceda si in ceea ce priveste
despagubirile privind centura ocolitoare, pentru a avea un punct de vedere direct de la
legiuitor, se va face o adresa in scris. Legat de cetatenii de oanoare, spune ca, toate
propunerile sunt valabile, intemeiate si pertinente, mai presus de aceasta, a mai cerut de la
toate scolile din oras liste cu toti profesorii pensionari care au activat in orasul Stei dealungul
anilor, care intr-un fel sau altul au contribuit la dezvoltarea noastra sau a copiilor nostri si
care merita recunostinta noastra. Pentru acest an, propune amanarea acordari oricarui titlu de
cetatean de onoare, si solicita reanalizarea si reactualizarea Regulamentului de acordare al
Titlului de Cetatean de Onoare al orasului Stei, pentru ca, acestui TITLU sa nu i se dilueze
valoarea si pentru a-si pastra insemnatatea bine meritata. De asemena, mai propune, ca
executivul sa aiba o intalnire in luna septembrie cu toti pensionarii care au activat in
institutiile publice de stat din orasul Stei, carora sa li se acorde Diplome de excelenta pentru
activitatea prestata in campul muncii.
dl. Duse: intreaba de ce executivul schimba regulile in timpul jocului.
dl. Vulciu: spune ca, nu este obligatoriu ca in fiecare sa se acorde acest titlu, aratandu-se de
acord cu propunerea d-lui Primar.
dl. Primar: legat de monumentul comemorativ, spune ca cineva, din eroare sau cu rea credinta
a distrus aceasta placa comemorativa, amplasata in memoria eroului local Nicolae Bogdan,
din Vascau, director de banca in acea perioada, care a fost ucis in 13.04.1918 pe raza
teritoriala a orasului Stei, la mai bine de o saptamana dupa ce au murit alti 2 eroi locali
Bolcas si Ciordas. In aceeasi ordine de idei, pe langa restaurarea vechii placi comemorative,
domnia sa doreste montarea unei noi placi comemorative in oras, cu ocazia centenerului,
textele de pe cele doua placi comemorative urmand sa fie stabilite dupa discutii cu profesorii
de istorie din oras, precum si cu consultarea alesilor locali si cetatenilor orasului Stei.
In continuare, spune ca, sesizarile legate de situatiile de pe str. Independentei, nr. 36 si str.
Crinului, vor fi verificate de catre executiv si vor fi solutiona cele doua probleme in cel mai
scurt timp.
dl. Viceprimar: explica situatia in ceea ce priveste santul de la Liceul I.
dl. Primar: legat de proiectele aflate in derulare, spune ca, au fost demarate procedurile de
achizitie privind proiectarea si executia la toate cele 5 proiecte pentru care s-a aplicat pe
PNDL, dar din pacate nu sunt multi ofertanti care sa se inghesuie sa participe, deoarece de 2
ani de cand s-au depus proiectele, devizele au suferit modificari substantiale. Tot legat de
acest aspect, mai spune ca, pe str. Crinului va avea loc o interventie care va face ca sistemul
de canalizare sa treaca pe sub cateva case. Dupa finalizarea proiectului privind canalizarea, se
va trece si la amenajara partii carosabile, care in speranta domniei sale se va face tot pe baza
de proiect finantat din fonduri europene nerambursabile.

dl. Duse: atrage atentia asupra faptului ca mai este un trotuar din acea zona si unul de pe str.
13 septembrie, care au nevoie urgenta de reabilitare.
dl. Primar: spune ca, nu numai cele 2 trotuare, date ca si exemplu de catre dl. Duse au nevoie
de reabilitare, ci numarul lor este mai mare, dar un fapt imbucurator la nivel de oras Stei este
acela ca, in perioada mandatelor domniei sale, in proportie de 80% din trotuarele si strazile
din oras au fost reabilitate. Toate trotuarele si strazile care vor fi reabilitate si amenajate
corespunzator, dar acest lucru se va putea realiza in timp, cu rabdare si intelegere din partea
cetatenilor orasului.
dl. Mortan: intreaba daca in acesta an vor fi finalizate lucrarile de pe str. Andrei Muresanu.
dl. Primar: legat de lucrarile de pe str. Andrei Muresanun, spune ca, domnia sa doreste
finalizarea lor cat mai repede si urmareste indeaproape realizarea lor cat mai urgenta.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 13:45, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 5 (cinci) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 101/26.07.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 26 iulie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 102/26.07.2018 - Privind aprobarea proceselor verbale al țedințelor
Consiliului Local al orațului țtei din data de 21.06.2018 ți 28.06.2018.
H.C.L. nr. 103/26.07.2018 - Privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o
perioadă de 5 ani a spaţiului situat în incinta Pieței Agroalimentare țtei, str. Andrei
Murețanu, nr. 4B, țtei, jud. Bihor( sediul actual al Direcției Sanitar Veterinare ți Pentru
Siguranța Alimentelor Bihor), care va avea ca destinație birou necesar personalului sanitar
veterinar care îți desfățoară activitatea pe raza teritorială a UAT oraț țtei, pentru
Direcția Sanitară Veterinară ți Pentru Siguranța Alimentelor Bihor
H.C.L. nr. 104/26.07.2018 - Privind aprobarea infiintarii serviciului de interes local
public - Cresa, aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de Organizare si
Functionare al acestuia (Anexa nr. 1), ca parte integranta a Regulamentului de Organizare si
Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Stei
H.C.L. nr. 105/26.07.2018 - Privind modificarea ți completarea Comisiei de
validare a Consiliului local țtei, aprobată prin HCL nr. 1/23.06.2016 privind alegerea
comisiei de validare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vulciu Ioan

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana

