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Proces verbal
Încheiat azi 21.06.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna iunie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 248 din data de 19 iunie
2018.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii, precum și
consilierul juridic al Consiliului local jrs. Oraș ionuș. Absentează nemotivat dl. Cuc Adrian,
dna. Boloca Nicoleta și dl. Miara Horia – care și-a depus demisia din cadrul Consiliului
local al orașului ștei.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichișa Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă dl. Vieriu Cristian din
partea aparatului permanent de lucru al Primăriei orașului ștei.
Pentru redactarea procesului verbal al ședinșei participă la şedinţă insp. Oraș
Alexandra.
Şedinţa a început la ora 13:00.
Punctul 1: Alegerea președintelui de ședintă
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcșionare a Consiliului Local al
orașului ștei, dna. Secretar, Dale Voichișa Mariana, supune spre aprobare alegerea
președintelui de ședinșă, în ordine alfabetică, respectiv pe dl. Staniște Ovidiu.
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 și Funcșionare a Consiliului Local al
orașului ștei, președintele de ședinșă rostește într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl
Nostru”.
Punctul 2: Aprobarea ordinii de zi
1. Alegerea presedintelui de sedinta
2. Aprobarea ordinii de zi
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării și completării STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAșULUI șTEI, JUDEșUL BIHOR, PENTRU
PERIOADA 2014 -2020
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării și completării PLANULUI DE
MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ al orașului ștei.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării și completării HCL nr.
58/27.04.2018 Privind aprobarea Documentașiei tehnice faza Documentașia de avizare a
lucrărilor de intervenșie a proiectului „REABILITARE șI MODERNIZARE CLĂDIRE
LOCUINșE SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINșE SOCIALE, OBIECTIV:
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PARC șI ALEE DE ACCES”, precum și aprobarea Indicatorilor tehnico-economici
prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Documentaţiei tehnice faza Studiu de
fezabilitate a proiectului „ZONĂ DE RECREERE (CENTRU MULTIFUNCșIONAL
RECREATIV): OBIECTIV A: CENTRU MULTIFUNCșIONAL RECREATIV;
OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI” , precum și aprobarea
Indicatorilor Tehnico-economici prevăzuși în cadrul Documentașiei tehnice aferenși
proiectului
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitașia de proiecte pe axa
prioritară 10.1.A, Programul Operașional Regional(POR) 2014-2020 , cu proiectul
„Reabilitare și conversie clădire existentă în grădinișă”.
8. Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe
anul 2018 cu suma de 214 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli,
bugetul local al orașului ștei, rectificat, va fi de 12.233,06 mii lei.
dl. Staniște: 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 în unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării și completării
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI ȘTEI, JUDEȚUL
BIHOR, PENTRU PERIOADA 2014 -2020
Toate cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH.
dna. Staniște: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că nu sunt înregistrate
luări de cuvânt la acest punct și supune la vot aprobarea aceastuia, în urma votului fiind
constatat următorul rezultat: unanimitate au votat favorabil prezentul PH.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării și completării
PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ al orașului Ștei.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Staniște: 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 unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării și completării HCL
nr. 58/27.04.2018 Privind aprobarea Documentației tehnice faza Documentația de
avizare a lucrărilor de intervenție a proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE
CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE,
OBIECTIV: PARC ȘI ALEE DE ACCES”, precum și aprobarea Indicatorilor tehnicoeconomici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului.
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Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Staniște: 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 unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Documentaţiei tehnice faza
Studiu de fezabilitate a proiectului „ZONĂ DE RECREERE (CENTRU
MULTIFUNCȚIONAL
RECREATIV):
OBIECTIV
A:
CENTRU
MULTIFUNCȚIONAL RECREATIV; OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA
LIOAREI” , precum și aprobarea Indicatorilor Tehnico-economici prevăzuți în cadrul
Documentației tehnice aferenți proiectului
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Staniște: 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 unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea participării la licitația de
proiecte pe axa prioritară 10.1.A, Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 ,
cu proiectul „Reabilitare și conversie clădire existentă în grădiniță”
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Staniște: 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 unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al
oraşului Ştei pe anul 2018 cu suma de 214 mii lei, atât la partea de venituri cât și la
partea de cheltuieli, bugetul local al orașului Ștei, rectificat, va fi de 12.233,06 mii lei
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Dușe: întreabă despre ce monument comemorativ este vorba, atunci când s-au alocat
10.000 lei pentru reabilitarea lui?
dl. Viceprimar: spune că, la ieșirea din ștei spre localitatea Lunca, pe DN 75, este o
plachetă comemorativă, care se dorește a se reabilita cu ocazia centenarului.
dl. Dușe: propune o dezbatere publică în acest sens, de asemenea, domnia sa propune,
împrejmuirea zonei respective precum și extinederea monumentului comemorativ.
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dl. Viceprimar: spune că, nu este loc pentru împrejmuire sau extindere, cea mai bună variantă
o reprezintă reabilitarea în forma și la dimensiunile actuale.
dl. Mortan: întreabă, la ce se referă sintagma: „reabilitare trotuar str. 13 septembrie”?
dl. Viceprimar: spune că, este vorba despre amenajarea cu prioritate a trotuarului de la
„Canistre” și până la Aleea Miron Pompiliu.
dl. Dușe: spune că, această reabilitare poate include și o amenajare pentru o pistă de
biciclete.
dl. Viceprimar: spune că, în aceea zonă sunt probleme cu zona de protecșie a drumului, cei
de la CNADR sunt foarte stricși în această privinșă, dar mai spune că, având în vedere
faptul că, acest trotuar are o lășime de 1,80 m, o parte din el poate fi amenajată ca și pistă
pentru biciclete.
dl. Staniște: în 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 unanimitate de voturi.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 13:20, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 4 (patru) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 77/21.06.2018 - Privind alegerea presedintelui de sedinșă.
H.C.L. nr. 78/21.06.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa
extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 21 iunie 2018, ora 13.00, care a
avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 79/21.06.2018Privind aprobarea modificării și completării
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAșULUI șTEI, JUDEșUL BIHOR,
PENTRU PERIOADA 2014 -2020
H.C.L. nr. 80/21.06.2018- Privind aprobarea modificării și completării PLANULUI
DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ al orașului ștei.
H.C.L. nr. 81/21.06.2018- Privind aprobarea modificării și completării HCL nr.
58/27.04.2018 Privind aprobarea Documentașiei tehnice faza Documentașia de avizare a
lucrărilor de intervenșie a proiectului „REABILITARE șI MODERNIZARE CLĂDIRE
LOCUINșE SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINșE SOCIALE, OBIECTIV:
PARC șI ALEE DE ACCES”, precum și aprobarea Indicatorilor tehnico-economici
prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului.
H.C.L. nr. 82/21.06.2018- Privind aprobarea Documentaţiei tehnice faza Studiu de
fezabilitate a proiectului „ZONĂ DE RECREERE (CENTRU MULTIFUNCșIONAL
RECREATIV): OBIECTIV A: CENTRU MULTIFUNCșIONAL RECREATIV;
OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI” , precum și aprobarea
Indicatorilor Tehnico-economici prevăzuși în cadrul Documentașiei tehnice aferenși
proiectului
H.C.L. nr. 83/21.06.2018- Privind aprobarea participării la licitașia de proiecte pe
axa prioritară 10.1.A, Programul Operașional Regional(POR) 2014-2020 , cu proiectul
„Reabilitare și conversie clădire existentă în grădinișă”.
H.C.L. nr. 84/21.06.2018- Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Ştei pe anul 2018 cu suma de 214 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de
cheltuieli, bugetul local al orașului ștei, rectificat, va fi de 12.233,06 mii lei.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Staniște Ovidiu

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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