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Proces verbal
Încheiat azi 28.06.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna iunie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 253 din data de 22 iunie
2018.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii si consilierul
juridic al Consiliului local jrs. IonutOras.
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. Hasan Andrei, dl. Tirla
Liviu ți dna. G. Palffy Judita, din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei orațului
țtei. Mai participă la țedință în calitate de invitați dl. Turi Tiberiu ți dna. Odețteanu
Monica din partea S.C. Solceta S.A., țtei.
Pentru redactarea procesului verbal al țedinței participă la şedinţă insp. Oraț
Alexandra.
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 iunie 2018 prin HCL nr. 77 din
21.06.2018, respectiv dl. Staniste Ovidiu, 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 11.05.2018 ți 31.05.2018.
3. Proiect de hotărâre Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local al d-lui Miara Horia Mugurel, consilier local în Consiliul Local al oraşului Ştei, ca
urmare a demisiei acestuia şi declararea ca vacant a locului de consilier local al d-lui Miara
Horia Mugurel.
4. Proiect de hotărâre Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul
Local al oraşului Ştei al d-lui PIRTEA DOREL, membru supleant pe lista de candidaţi a PSD
la alegerile locale din iunie 2016.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Documentației tehnice faza Documentația
de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) a proiectului „REABILITARE SI
CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA”, precum ți aprobarea Indicatorii
tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea proiectului „REABILITARE SI
CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA” în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific
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10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7 REGIUNI, aprobarea valorii totale a
proiectului, precum ți aprobarea contribuției proprii a Consiliului Local al orațului țtei în
proiect.
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea demarării procedurii privind preluarea în
comodat pe o perioadă de 1(un) an a imobilului „BAZĂ SPORTIVĂ”( compus din teren în
suprafaţă de 17.607 mp + dotări aferente + construcţie administrativă (P+1) + Tribună –
construcţie uşoară cu structuri metalice), situat în oraşul Ştei, pe str. Crinului, nr. 2, înscrisă
în CF nr. 50033 Ştei, din proprietatea Companiei Naţionale a Uraniului
8. Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al
oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină: aprobarea ordinii de zi ți a
materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor)
S.C. SOLCETA S.A. Ştei ți aprobarea ordinii de zi ți a materialelor de pe ordinea de zi a
A.G.E.A. (Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei .
9. Informare privind adresa cu nr. 745/16.05.2018 a d-lui Bugle Gavril, str. Miron
Pompiliu, nr. 144, loc țtei, jud. Bihor.
10. Informare privind plecarea în concediu a d-lui primar al orațului țtei, ing. Balaj
Gheorghe Iulian, începând cu data de 02.07.2018 ți delegarea atribuțiilor acestuia pe
perioada concediului, către dl. viceprimar. Ec. Cioară Marius Dorel, prin dispoziția nr.
260/28.06.2018.
11. Diverse.
dl. Stanițte: 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 trei
puncte, respectiv Pct. 5, Pct. 6 si Pct. 10, aceasta fiind votată de către consilierii locali
prezenți cu 14 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 11.05.2018 și 31.05.2018
dl. Stanițte: 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, aceastea fiind
votate de către consilierii locali cu 14 voturi „pentru” respectiv în unanimitate.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3: Proiect de hotărâre Privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al d-lui Miara Horia Mugurel, consilier local în Consiliul
Local al oraşului Ştei, ca urmare a demisiei acestuia şi declararea ca vacant a locului de
consilier local al d-lui Miara Horia Mugurel.
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Stanițte: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi ți 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 4: Proiect de hotărâre Privind validarea mandatului de consilier local în
Consiliul Local al oraşului Ştei al d-lui PIRTEA DOREL, membru supleant pe lista de
candidaţi a PSD la alegerile locale din iunie 2016.
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu mențiunea ca,
membrii comisiei de validare, au validat în unanimitate mandatul dlui Pirtea Dorel.
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dl. Pirtea: depune următorul jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu
bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
oraşului Ştei ... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
În calitate de prețedinte de țedință, dl. Stanițte, propune validarea mandatului de
consilier local al dlui Pirtea Dorel si se trece la vot, rezultatul votului fiind favorabil în
unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Din acest moment, se modifică cvorumul de sedință, numărul de consilieri
prezenți fiind de 15 din totalul de 15 în funcție.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Documentației tehnice faza
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) a proiectului
„REABILITARE SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA”, precum
și aprobarea Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice
aferenţi proiectului
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu mentiunea ca, in
cadrul comisiei nr. 2, un consilier, respectiv dl. Mortan s-a abtinut de la vot.
dl. Mortan: se arată de acord cu acest PH, cu obiecțiunea ca, materialele prin care s-a
suplimentat ordinea de zi la aceasta sedință au fost înaintate consilierilor locali cu 5 minute
înainte de începerea țedinței, astfel domnia sa nu a avut timp să le studieze. Pe această cale,
solicita încă odată, celor responsabili cu organizarea țedințelor de consiliu local, să
renunțe la genul acesta de practici, ți să înainteze consilierilor locali materialele de sedință
într-un timp rezonabil pentru a putea fi citite de către aleții locali, pentru ca acesția să îți
poata formula o părere obiectivă, în virtutea căreia să poată vota în deplină cunostință
Proiectul de hotărare supus aprobării.
dl. Stanițte: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate 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 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea proiectului „REABILITARE
SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA” în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10,
Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7 REGIUNI,
aprobarea valorii totale a proiectului, precum și aprobarea contribuției proprii a
Consiliului Local al orașului Ștei în proiect.
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu mențiunea că, în
cadrul comisiei nr. 2, un consilier, respectiv dl. Mortan s-a abținut de la vot.
dl. Mortan: are aceeați obiecțiune ca ți la punctul precedent, astfel domnia sa motivânduți votul „abținere” dat atât la acest punct cât ți de la cel precedat, din sedința pe comisii.
dl. Stanițte: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate 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 7: Proiect de hotărâre Privind aprobarea demarării procedurii privind
preluarea în comodat pe o perioadă de 1(un) an a imobilului „BAZĂ SPORTIVĂ”(
compus din teren în suprafaţă de 17.607 mp + dotări aferente + construcţie
administrativă (P+1) + Tribună – construcţie uşoară cu structuri metalice), situat în
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oraşul Ştei, pe str. Crinului, nr. 2, înscrisă în CF nr. 50033 Ştei, din proprietatea
Companiei Naţionale a Uraniului
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre, cu mențiunea că, în
cadrul comisiei nr. 2 dl. Mortan a solicitat prezentarea cheltuielilor anuale la care se ridică
preluarea Bazei Sportive de către Primaria ți Consiliul local al orațului țtei.
dl. Duțe: citind din procesul-verbal al sedinței din 31.05.2018, domnia sa dorețte să fie
informat cu privire la costurile lunare care se vor înregistra odata cu preluarea acestui imobil,
deoarece ți data trecuta când a întrebat, a primit un raspuns ambiguu, acum dorețte să i se
conunice, în cifre, costurile estimative cu paza, serviciile de apă, canalizare, energie electrică
autorizatii sanitare de functionare ți asa mai departe.
dl. Primar: spune că, din analiza efectuată în acest sens, a ajuns la concluzia că trebuie
instalat un sistem de supraveghere video ți o persoană care se ocupe direct de administrarea
acestui imobil, deci cheltuelile aferente preluării sunt cele necesare achizitionării ți montării
de camere de supravegheat, precum ți salariul unei persoane. In continuare, domnia sa
sublinieaza importanta realizarii acestui transfer, atat pentru Administratia Publica Locala a
orasului Stei, cat si pentru unitatile subordonate: Institutiile de invatamant, Spital si nu in
ultimul rand pentru situatiile de urgente ale celor de la SMURD, pentru situatiile cand este
nevoie urgenta de interventia elicopterului, acesta putand ateriza doar pe terenul de fotbal.
dl. Harn: este în asentimentul d-lui Primar, susținând ți domnia sa acest PH, care este de o
importanta foarte mare pentru întreaga comunitate.
dl. Duse: spune ca nu vrea sa între în polemica cu dl. Primar si cu dl. Harn, dar domnia sa
doreste sa afle cifre exacte, intelege necesitatea aprobarii acestui PH, cu care de altfel este de
acord, dar doreste sa stie care sunt costurile generate de acest transfer.
dl. Staniste: spune ca, preluarea acestui obiectiv este de o importanta vitala pentru Clubul
Sportiv Orasenesc Stei, deoarece, performantele nu vor intarzia sa apara in momentul in care
copii si juniorii afiliati la acest club vor beneficia de conditii optime de pregatire.
dl. Primar: mai spune ca, in buget nu sunt prinsi bani pentru cheltuielile la care dl. Duse a
facut referire, deoarece la acest moment transferul nu este o certitudine, la acest moment se
doreste initierea procedurii privind aprobarea comodatului pana se finalizeaza transferul,
pana aceasta se va finaliza, o persoana din cadrul executivului va fi delegata sa se ocupe de
administrarea cestui obiectiv, lucru ce nu va genera cheltuieli suplimentare.
dl. Mortan: atrage atentia asupra faptului, ca pentru buna functionare a acestei Baze sportive,
sunt nevoie de tot felul de autorizatii, sanitar-veterinare, autorizatie de la Inspectoratul pentru
Situatii de Urgente, si asa mai departe, toate acestea sunt necesare pentru a se evita situatiile
neplacute sau chiar accidentele ce ar putea sa apara. De asemenea, constata ca, executivul nu
poate prezenta un calcul estimativ al cheltuielilor generate de preluarea acestui obiectiv.
Totodata spune ca, de 2 ani de zile, s-a tot solicitat Clubului Sportiv Orasenesc Stei sa
prezinte o executie bugetara, dar un raspuns favorabil in acest sens intarzie sa apara. Domnia
sa cunoaste faptul ca este vorba de un buget de cateva miliarde la CSO Stei, dar nu stie exact
pe ce au fost cheltuiti banii. Pe aceasta cale, mai solicita inca odata, in mod expres, ca cei de
la CSO Stei sa prezinte in Consiliul local executia bugetara pe cel putin ultimii 2 ani. In final,
domnia sa mai spune, ca in viziunea sa, prima data trebuia facuta o cerere catre CNU
Bucuresti, cererea sa fie aprobata de catre acestia, si abia ulterior sa initiem acest proiect de
hotarare privind transferul, deoarece la acest moment, demaram o procedura fara a sti daca ea
va fi aprobata sau nu.
dl. Oras: legat de cele spune de dl. Mortan, spune ca, actul prin care Consilul local isi
exprima o optiune fata de orice aspect il reprezinta emiterea unei Hotarari. Cand Consiliul
local emite o hotarare, aceasta trebuie sa fie pusa in practica, punerea in practica consta in
trimiterea unei cerei, in cazul de fata catre CNU Bucurețti, prin care se inainteaza Hotararea
de consiliu local privind intentia de preluare a Bazei sportive, in cerere facandu-se trimitere la
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necesitatile care stau la baza acestei intentii de preluare, precum si o NOTA
JUSTIFICATIVA privind preluare, intocmita de catre executivul Primariei. Daca cei de la
CNU Bucuresti sunt de acord cu comodatul si implicit cu trasferul, vor incepe demersurile
pentru emiterea unei Hotarari de Guvern, prin care se va face trensferul de la CNU catre
domeniul public al oraului Stei.
dl. Primar: mai spune ca, si data trecuta, in timpul mandatului d-lui Lucaciu Ioan, s-a
procedat la fel, prima data s-a emis HCL si aceasta a fost urmata de o cerere catre CNU
Bucuresti. Practic la acest moment, nu are loc efectiv transferul acestui obiectiv, ci are loc
aprobarea demararii procedurii de preluare in comodat.
dl. Mortan: spune ca, daca lucrurile stau asa cum le-a prezentat dl. Primar, atunci nu mai este
nevoie de votul favorabil a 2/3 din consilieri, ci este de ajuns majoritatea calificata.
dna. Secretar: se arata de acord cu propunerea d-lui Mortan, considerand-o pertinenta si
oportuna, votul favorabil a 2/3 din consilieri nefiind necesar, acest PH urmand a fi aprobat cu
votul a jumatate +1 din consilierii in functie, respectiv sunt nevoie de 8 voturi „pentru”.
dl. Mortan: in finalul alocutiunii, domnia sa spune ca, singurul lucru ce executivul primariei il
poate reprosa, este acela ca citeste materialele care le primeste, chiar si daca le primeste cu 5
minute inaite de sedinta, fata de alti consilieri care nici macare nu isi ridica plicurile cu
materialele de sedinta.
dl. Primar: spune ca, in momentul cand, propunerile oricarui consilier local, sunt pertinente si
la obiect, domnia sa este dispus sa tina cont de ele. Pe de alta parte, nu ii intelege pe acei
consilieri locali, care voteaza impotriva unui proiect de hotarare doar pentru ca fac parte din
opozitiei, neavand niciun argument impotriva proiect de hotarare.
dl. Stanițte: în calitate de prețedinte de țedință, constată că nu mai sunt înregistrate luări
de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi ți supune la vot proiectul de hotărâre, cu
modificarile propuse si aprobate, acesta fiind aprobat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15
prezenti, dl. Harn nu a participat la vot din motive de incopatibilitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului
Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină:
aprobarea ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei și aprobarea ordinii de zi
și a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.E.A. (Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei .
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Din cadrul comisiei nr. 2
dl. Stanițte nu a participat la votul din comisii din motive de incompatibilitate. De
asemenea, dl. Staniste nu participa la votul pentru acest Punct de pe ordinea de zi.
dl. Mortan: spune ca nu este de acord cu modificarea Statutului firmei S.C. Solceta S.A.,
respectiv nu este de acord cu introducerea unui nou cod CAEN, respectiv nr. 7500 – ecarisaj
si activitati veterinare, deoarece in materialele inaintate nu s-a prezentat niciun detaliu privind
punerea in practica de catre S.C. Solceta a acestei activitati. In viziunea domniei sale, acest
gen de activitate implica costuri foarte mari, (ridicare animale, adapostirea lor, servicii
veterinare, hranirea animalelor din adapost) costuri care nu pot fi suportate de catre Solceta
din moment ce la acest moment firma nu are bani, si se chinuie sa ramana pe linia de plutire.
O activitate in plus, de genul celei prezentate anterior, va avea rolul sa ingroape definitiv
societatea. Avand in vedere aceste considerente, domnia sa intreaba care este rolul
Consiliului local in calitate de actionar majoritar, sa ajute sau sa incurce S.C. Solceta S.A..
De asemena, mai intreaba daca exista un calcul estimativ al costurilor in ceea ce priveste
introducerea unui nou cod CAEN pe lista de activitati a Solcetei.
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dl. Balaj- primar: spune ca, a studiat modelul implementat de municipiul Oradea, care din
punct de vedere al cainilor vagabonzi sta foarte bine. La Oradea exista firma ADP Oradea,
ceva silimar Solcetei la nivel de orasul Stei, si toate serviciile de ecarisaj sunt prestate de
catre aceasta firma. In viziunea executivului, banii alocati anual firmei de ecarisaj de la
nivelul orasului Stei, firma cu care avem contract, am putea sa ii platim Solcetei, care ar face
o treaba mult mai buna, fata de firma de la Oradea, a carei frecventa de ridicare este in cel
mai fericit caz lunara. Solceta fiind din Stei, ar avea contact zilnic cu cainii vagabonzi, astfel
ar gestiona situatia mult mai bine. In primele luni ar avea o activitate mai intensa, pana s-ar
stabiliza situatia, dar ulterior, gestionarea cainilor fara stapan ar fi mai uțoara, considerabil.
Monitorizarea si interventiile ar fi mult mai usoare, mai eficiente si mai atente. Din calculele
noastre, nu am depasi bugetul anual alocat la acest moment pentru aceasta activitate. In
materie de servicii veterinare, la nivel de orasul Stei exista medic veterinar, care poate ajuta
la gestionarea situatiei cainilor vagabonzi la nivel de oras in colaborare cu Solceta. Totodata
mai spune ca, locatia privind construirea adapostului pentru cainii fara stapan ar putea fi
langa Statia de Epurare, unde este spatiu suficient. De asemena, mai atrage atentia ca, la
nivel de orasul Stei au fost identificati caini vagabonzi cu crotalii de Oradea, aspect ce
ingrijoreaza foarte mult executivul, precum si seriozitatea fimei din Oradea, cu care
colaboram momentan.
dl. Duțe: intreaba cati caini vagabonzi sunt la acest moment in Stei.
dl. Balaj- primar: spune ca, la nivel de oras sunt aproximativ 15-20 de caini vagabonzi.
dl. Duse: intreaba la ce nivel s-au ridicat costurile anuale cu gestionarea prin intermediul unor
terte firme, a situatiei cainilor fara stapan din orasul Stei?
dl. Primar: costurile anuale privind gestionarea cainilor vagabonzi din orasul fost de
aproximativ 16.000 lei.
dl. Duse: intreaba care sunt costuririle cu adapostul? Intreaba daca executivul are un Studiu
de impact in acest caz? Mai intreba daca executivul are certitudinea ca nu vor mai fi caini
vagabonzi in oras odata cu preluarea activitatii de gestionare a acestora de catre Solceta?
dl. Primar: are certitudinea ca Solceta va gestiona aceasta activitate mult mai eficient.
dl. Mortan: doreste ca toate aceste informatii prezentate verbal sa se regaseasca intr-un studiu
de impact, din care sa reiasa ca aceasta initiativa este realizabila in conditiile si la costurile
prezentate de catre dl. Primar.
dl. Vulciu: spune ca firma din Oradea care gestioneaza cainii vagabonzi in orasul Stei are un
profit in urma prestarii acestei activitati, de ce sa nu ramana acest profit la Solceta?
dna. Matei: intreaba cat timp va dura pana se va implementa acest proiect? Deoarece la nivel
de oras situatia cainilor vagabonzi nu este foarte roza, si in special in zona ANL, unde sunt
foarte multi copii mici, caini vagabonzi pot constitui un real pericol pentru cei mici.
dl. Turi: spune ca, Solceta a solicitat introducerea unui nou cod CAEN, daca acest lucru se va
aproba de catre Consiliul local in calitate de actionar majoritar, se va trece la demararea
procedurilor privind implementarea acestor masuri, si abia dupa aceea putem vorbi de costuri,
studiu de impact si fezabilitatea acestui demers.
dna. Matei: in virtutea celor mentionate de catre dl. Turi, domnia sa solicita urgentarea
acestor demersuri.
dl. Mortan: spune ca, daca Solceta crede ca poate sa faca fata acestor activitati, suntem de
acord cu acest PH, dar atunci, in cel mai scurt timp, acestia sa prezinte un Studiu Estimativ,
din care sa reiasa o ca au posibilitatea sa gestionaze eficient cainii vagabonzi la nivel de
orasul Stei.
dl. Duse: intreaba cum sta Solceta cu stadiul recuperarii datoriilor la apa.
dl. Stanițte: spune ca, in cadrul sedintei pe comisii s-a cerut de la Solceta Lista de investitii.
Aceasta a fost prezentata, dar doreste ca aceasta sa fie prezentata tuturor consilierilor locali,
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nu doar celor din comisia nr. 2. Pe aceasta cale, solicita introducerea acestei Liste de investitii
pe ordinea de zi a AGA Solceta.
dl. Turi: spune ca, procedura din spatele acestei liste este una complexa, aceasta lista de
investitii implica o suma mare de bani, abia cand Primaria are in buget sumele de bani
necesare, aceasta Lista poate fi aprobata, pana atunci poate fi trecuta oarecum cu titlu
informativ.
dl. Staniste: intreaba ce facem daca Primaria va avea bani disponibili luna viitoare, iar Solceta
prezinta Lista de investitii in luna septembrie, se va pierde inca un an, aspect cu care domnia
sa nu este de acord si solicita gasirea unei cai de compromis.
dl. Duțe: spune ca, dl. Primar a cerut aceasta Lista de investitii celor de la Solceta in urma
cu 2-3 luni, dar pana acum nu s-a primit nimic.
dl. Viceprimar: este de acord cu cele spuse de catre dl. Turi si spune ca, momentan nu se
poate bugeta Lista de investitii, dar Consilul local este dispus sa se intalneasca in regim de
urgenta, daca va fi cazul, ca sa o aprobe, atunci cand va exista disponibilitate bugetara pentru
finantarea Lista de investitii de la S.C. Solceta S.A. Stei.
dl. Staniste: spune ca, o convocare AGA dureaza cel putin 30 de zile, deoarece trebuie
publicata in Monitorul Oficial.
dl. Mortan: propune ca acesta Lista de investitii sa fie trecuta in AGA cu mentiunea ca nu
este bugetata.
dl. Turi: avand in vedere faptul ca, orinea de zi poate fi modificata cu cel putin 10 zile inainte
de data sedintei, vine cu o propunere de compromis, respectiv: Lista de investitii sa fie
introdusa pe ordine ade zi a AGA Solceta din luna iulie 2018, cu mentiunea ca acesta nu este
momentan bugetata.
Aceasta propunere este supusa la vot si este votata favorabil cu 14 voturi „pentru”, dl.
Staniste nu participa la vot din motive de incompatibilitate.
dl. Viceprimar: in ceea ce priveste completarea cu un membru supleant a comisiei de cenzori
de la Solceta, ca urmare a deminiei d-lui. ec.Vesa Florin, domnia sa o propune pe ec. Rugina
Livia Emilia ca sa ocupe acest post vacant.
Se trece la vot secret, iar in urma numararii voturilor este constatat urmatorul rezultat:
11 voturi „pentru” 1 vot „impotriva” si 2 voturi „nule”. Prin urmare, dna. Ec. Rugina Livia
Emilia va ocupa postul vacant de membru supleant al comisiei de cenzori de la Solceta.
dl. Stanițte: 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 secret proiectul de
hotărâre, acesta fiind aprobat cu 14 voturi „pentru”, dl. Stanițte Ovidiu nu participă la vot
din motive de incompatibilitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 9: Informare privind adresa cu nr. 745/16.05.2018 a d-lui Bugle Gavril,
str. Miron Pompiliu, nr. 144, loc Ștei, jud. Bihor.
dl. Mortan: intreaba cu stupoare, ce mai cauta pe ordinea de zi a Consiliului local acesta
informare din moment ce titularul cererii a decedat. De asemenea, mai intreaba, de ce aceasta
cerere a fost inaintata Consiliului local din moment ce este adresata Primarului orasului Stei,
iar cereri care sunt adresate direct Consiliului local nu ajung pe ordinea de zi a acestuia.
Punctul 10: Informare privind plecarea în concediu a d-lui primar al orașului
Ștei, ing. Balaj Gheorghe Iulian, începând cu data de 02.07.2018 și delegarea atribuțiilor
acestuia pe perioada concediului, către dl. viceprimar. Ec. Cioară Marius Dorel, prin
dispoziția nr. 260/28.06.2018.
Consilierii locali au luat la cunostinta de continutul acestei informari.
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Punctul 11: Diverse.
dna. Matei: revine la problema parcarilor ridicata in sedinta trecuta, precum si la cea privind
amenajarea locurilor de joaca pentru copii si a cainilor fara stapan.
dl. Mortan: reia solicitarea privind prezentarea de catre executiv a situatiei introducerii
gazului in orasul Stei. De asemena, solicita d-lui Primar sa prezinte un Raport al deplasarii
avute la Hajdudorog. Multumeste d-lui Gyula pentru rezolvarea unei probleme care persiata
de aproximativ 15-20 de ani. De asemenea, mai spune ca, in urma cu o luna a solicitat
executivului clarificarea unei probleme privind un container pentru gunoaie, si atrage atentia
executivului ca problema nu este rezolvata inca.
dl. Duțe: doreste sa fie informat cu privire la propunerile pentru cetatenii de onoare din
acesta an. De asemenea, atrage atentia asupra gropilor din carosabil si solicita executivului sa
ia masuri in cel mai scurt timp. Mai intreaba, care este stadiul achizitionarii si montarii de
camere de supraveghere video in oras. In final atrage atentia asupra faptului ca santul de
scurgere a apelor pluviale de pe str. Crinului este infundat, in acest sens, solicita executivului
sa ia masuri pentru desfundarea lui. Mai intreaba daca dl. Viceprimar a clarificat problema
discutata in urma cu o saptamana cu acesta in fata la Banca Bank Post. In ultimul rand, atrage
atentia executivului ca d-na. Lolea nu a raspuns nici acum solicitarii formulate de domnia sa
cu apropape 1 an in urma.
dl. Staniste: spune ca, din cunostintele domniei sale, santul de pe str. Crinului este curatat.
dl. Balaj- primar: spune ca, trebuie sa plece de la sedinta, dar inainte de a pleca, doreste sa
raspunda la intrebarile care i-au fost adresate. Legat de deplasarea la Hajdudorog, spune ca, sa discutat despre proiectele depuse in parteneriat, acestea fiind urmatoarele: -„Probleme
locale, moduri de protectie comune” (valoare 260.000 euro), - „Prietenie intre cetateni”
(valoare 69.744 euro), - „Îmbunatatierea capacitatii institutionale de a furniza servicii mai
bune” (valoare 217.380 euro), -„Centru regional de educatie si specializari tehnice” (valoare
2.862.209 euro), -„Modernizare sectie balneologie” (valoare 2.865.000 euro). Aceste proiecte
sunt momentan in stadiul de evaluare, toate sunt eligibile, si asteptam sa vedem daca vor fi
selectate in vederea finantarii. Toate proiectele sunt foarte utile si s-a muncit la ele foarte
mult si am fi foarte bucurosi daca acestea ar fi selectate in vederea finantarii. Parteneriatul
este cu Hajdudorog la toate proiectele, doar la unul dintre ele, avem ca si partener si
municipiul Beius.
dl. Mortan: intreaba ce se mai stie despre proiectul cu Strandul Orasenesc Stei.
dl. Primar: legat de Strand, pe P.O.R. Axa 13, s-a depus un proiect in valoare de aproximativ
1.800.000 euro, acesta a trecut de faza verificarii administrative si urmeaza verificarea din
punct de vedere tehnico-financiara. Din punctul de vedere al domniei sale, acest proiect are
sanse foarte mari mai de a fi selectat in vederea finantarii. In continuare, informeaza
consilierii locali cu privire la stadiul in care se afla proiectul privind locuintele sociale, acesta
a trecut de faza verificarii din punct de vedere administrativa, si suntem eligibili din punct de
vedere juridic, astfel se va trece la verificarea tehnico-economica. In stadiul de verificare
administrativa mai este si proiectul de la Scoala Gimnaziala „Miron Pompiliu”. In stadiu de
precontractare ne aflam cu proiectul privind mobilitatea urmana, aici avand sanse reale sa
prindem o finantare de aproximativ 2.500.000 euro. Saptamana viitoare se va depune
proiectul pentru modernizarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1, a carei valoare este de
aproximativ 400.000 euro, de conditiile oferite de aceasta dupa finalizarea proiectului putand
beneficia un numar de 53 de copii. In ceea ce priveste introducerea gazului, spune ca, mai
avem de obtinut doar 2 avize, de la CFR si de la CNAIR, si are sperante ca in aproximativ 23 saptamani, acestea vor fi obtinute. In final spune ca, la celelalte probleme semnalata va
raspunde dl. Viceprimar.
dl. Duse: solicita executivului sa nu se omita raspunsul la solicitarea privind propunerile de
cetateni de onoare ai orasului Stei.
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dl. Cioară- viceprimar: incepe prin a spune ca, cei interesati de detaliile legate de cetatenii de
onoare, sa ramana dupa finalizarea sedintei pentru a primi informatiile solicitate. Referitor la
parcurile si locurile de joaca din oras, in ultima perioada am avut un tur de forta, care a vizat
reabilitarea si securizarea lor. Legat de problema gazului, spune ca de dimineata, a avut o
intrevedere cu cei de la grupul de firme Transilvania, si a discutat si cu cei de la Transgaz, cu
care a programat o intalnire pentru lunea viitoare. Dupa aceasta vizita voi avea mai multe
detalii. Asa cum a spus dl. Primar, mai avem nevoie de 2 avize, care speram sa le obtinem in
cel mai scurt timp. In aceeasi ordine de idei, domnia sa spune ca, s-a aprobat OUG nr.
64/2018 privind modificarea legii gazelor, care speram sa ne faciliteze preluarea in regie
proprie a gestiunii retelei de alimentare cu gaz a orasului Stei, in acest sens, asteptam
publicarea in Monitorul Oficial a acestui act normat. In continuare, are loc un dialog intre dl.
Viceprimar si dl. Mortan. Legat de containerul de pe str. Tudor Vladimirescu, spune ca, se
vor lua masurile ce se impun, in acest sens, domnia sa a discutat si cu dna. Director a S.C.
Solceta S.A. Legat de problema santurilor ridicata de catre dl. Duse, spune ca in mare parte
acestea au fost curatate, dar pamantul rezultat in urma curatarii nu a putut fi ridicat deoarece
s-a defectat masina. In ceea ce priveste gropile din oras, spune ca, plombarile au inceput cu
aproximativ 3 saptamani in urma, dar din cauza conditiilor meteo nefavorabile, aceste lucrari
au fost suspendate si in momentul in care ploile se vor opri, acestea se vor relua. In final,
domnia sa ureaza bun venit in Consiliul local d-lui. Pirtea Dorel, si spera sa colaboreze cat
mai bine.
dna. Dale- secretar: solicita consilierilor locali, ca pentru sedinta urmatoare sa se gandeasca la
2 propuneri pentru completarea membrilor din cadrul comisiei de validare a Consiliului local
Stei.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:30, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 10 (zece) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 85/28.06.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 28 iunie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 86/28.06.2018- Privind aprobarea proceselor verbale al țedințelor
Consiliului Local al orațului țtei din data de 11.05.2018 ți 31.05.2018.
H.C.L. nr. 87/28.06.2018- Privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al d-lui Miara Horia Mugurel, consilier local în Consiliul Local al oraşului
Ştei, ca urmare a demisiei acestuia şi declararea ca vacant a locului de consilier local al d-lui
Miara Horia Mugurel.
H.C.L. nr. 88/28.06.2018- Privind validarea mandatului de consilier local în
Consiliul Local al oraşului Ştei al d-lui PIRTEA DOREL, membru supleant pe lista de
candidaţi a PSD la alegerile locale din iunie 2016.
H.C.L. nr. 89/28.06.2018- Privind aprobarea Documentației tehnice faza
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) a proiectului „REABILITARE
SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA”, precum ți aprobarea
Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului
H.C.L. nr. 90/28.06.2018- Privind aprobarea proiectului „REABILITARE SI
CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA” în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific
10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7 REGIUNI, aprobarea valorii totale a
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proiectului, precum ți aprobarea contribuției proprii a Consiliului Local al orațului țtei în
proiect.
H.C.L. nr. 91/28.06.2018 -Privind aprobarea demarării procedurii privind preluarea
în comodat pe o perioadă de 1(un) an a imobilului „BAZĂ SPORTIVĂ”( compus din teren în
suprafaţă de 17.607 mp + dotări aferente + construcţie administrativă (P+1) + Tribună –
construcţie uşoară cu structuri metalice), situat în oraşul Ştei, pe str. Crinului, nr. 2, înscrisă
în CF nr. 50033 Ştei, din proprietatea Companiei Naţionale a Uraniului
H.C.L. nr. 92/28.06.2018- Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local
al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină: aprobarea ordinii de zi ți a
materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor)
S.C. SOLCETA S.A. Ştei ți aprobarea ordinii de zi ți a materialelor de pe ordinea de zi a
A.G.E.A. (Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Stanițte Ovidiu
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SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana

