ROMANIA
JUDETUL BIHOR
AUTORITATEA PUBLICA A ORASULUI STEI
str. Andrei Muresanu nr. 4 B, telefon: 0259/332337 fax: 0259 332 348
www.primariastei.ro, primariaorasuluistei@gmail.com

Proces verbal
Încheiat azi 14.12.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia
şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna decembrie. Şedinţa a fost convocată de
către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 466 din data de 13 decembrie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii, precum și
consilierul juridic al Consiliului local jrs. Oraș Ionuș care întocmește procesul-verbal al ședinșei.
Absentează nemotivat urmatorii: dl. Duse Calin Ioan si dl. Mortan Ioan.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Primar – ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar – ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar – jrs. Dale Voichișa Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă dl. Stan Daniel din partea
aparatului permanent de lucru al Primarului orașului ștei.
Şedinţa a început la ora 09:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcșionare a Consiliului Local al orașului ștei,
președintele de ședinșă ales, rostește într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul
2018 cu suma de 434 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, bugetul local al
orașului Ștei, rectificat, va fi de 13.318,33 mii lei
3. 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.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea proiectului „ZONĂ DE RECREERE (CENTRU
MULTIFUNCȚIONAL RECREATIV): OBIECTIV A: CENTRU MULTIFUNCȚIONAL RECREATIV;
OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI” în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de
proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectului, precum și
aprobarea contribuției proprii a Consiliului Local al orașului Ștei în proiect.
5. Proiect de hotărâre 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 tehnico-economici prevăzuţi în cadrul
Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE
CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE, OBIECTIV: PARC
ȘI ALEE DE ACCES” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7
REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectului, precum și aprobarea contribuției proprii a
Consiliului Local al orașului Ștei în proiect.
dna. Coroiu: 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 favorabil în unanimitate.
Acest punct a fost votat de către consilierii locali în unanimitate de voturi.
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Punctul 2: Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Ştei pe anul 2018 cu suma de 434 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli,
bugetul local al orașului Ștei, rectificat, va fi de 13.318,33 mii lei
Toate cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH. În cadrul comisiei
dl. Viceprimar: în calitate de președinte al comisiei nr. 1, spune că, în carul comisiei a fost formulată
o propunere, respectiv, alocarea sumei de 10.000 lei pentru finalizarea lucrărilor de reparașie a
sistemului de încălzire centrală al biserici Greco-Catolice, suma urmând a fi luată de la capitolul
TRANSPORTURI.
dl. Staniște: întreabă dacă reabilitarea reșelei de canalizare de pe str. Tineretului a fost cuprinsă în
sumele alocate prin această rectificare?
dl. Viceprimar: răspunzând d-lui Staniște, spune că, nu s-a putut acoperi și această lucrare, deoarece
sumele disponibile au fost prea mici, dar se va șine cont de această investișie și se va bugeta în
curând.
În continuare, domnia sa spune că, această Hotărăre de Guvern privind rectificarea bugetului
Statului, vine ca o compensare a faptului că, la nivelul bugetului local al orașului ștei, taxele și
impozitele locale sunt reduse cu 50%.
dna. Coroiu: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și îl supune la vot, cu propunerea fosrmulată de
către membrii Comisiei nr. 1, aceast PH fiind votat de către consilierii locali favorabil cu 12 voturi
“pentru” și 1 vot “abșinere” (dl. Staniște).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3: 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 Tehnicoeconomici prevăzuți în cadrul Documentației tehnice aferenți proiectului
Toate cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH.
dna. Coroiu: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și îl supune la vot, aceasta fiind votat de către consilierii
locali favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea proiectului „ZONĂ DE RECREERE
(CENTRU
MULTIFUNCȚIONAL
RECREATIV):
OBIECTIV
A:
CENTRU
MULTIFUNCȚIONAL RECREATIV; OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA
LIOAREI” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7
REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectului, precum și aprobarea contribuției proprii a
Consiliului Local al orașului Ștei în proiect
Toate cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH.
dna. Coroiu: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că nici la acest punct nu sunt
înregistrate luări de cuvânt și îl supune la vot, aceasta fiind votat de către consilierii locali favorabil
în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre 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
tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului
Toate cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH.
dna. Coroiu: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi și îl supune la vot, aceasta fiind votat de către consilierii
locali favorabil în unanimitate.
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Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea proiectului „REABILITARE ȘI
MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINȚE
SOCIALE, OBIECTIV: PARC ȘI ALEE DE ACCES” în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul
de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectului, precum
și aprobarea contribuției proprii a Consiliului Local al orașului Ștei în proiect
Toate cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH.
dna. Coroiu: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi, prin urmare, îl consideră lîmurit și îl supune la vot, aceasta
fiind votat de către consilierii locali favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
dl. Viceprimar: dorește să informeze consilierii locali cu privire la faptul că, în luna decembrie anul
curent, ședinșa ordinară va avea loc în data de 20.12.2018.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 09:30, drept pentru care a
fost încheiat prezentul proces-verbal, care este format din 3 (trei) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 180/14.12.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 14 decembrie 2018, ora 09.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 181/14.12.2018 - Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe
anul 2018 cu suma de 434 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, bugetul
local al orașului ștei, rectificat, va fi de 13.318,33 mii lei
H.C.L. nr. 182/14.12.2018 - 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. 183/14.12.2018 - Privind aprobarea proiectului „ZONĂ DE RECREERE
(CENTRU
MULTIFUNCșIONAL
RECREATIV):
OBIECTIV
A:
CENTRU
MULTIFUNCșIONAL RECREATIV; OBIECTIV B: CALE DE ACCES – STRADA LIOAREI” în
vederea finanșării acestuia în cadrul Programului Operașional Regional 2014-2020, Axa prioritară
13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, aprobarea valorii
totale a proiectului, precum și aprobarea contribușiei proprii a Consiliului Local al orașului ștei în
proiect
H.C.L. nr. 184/14.12.2018 - 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. 185/14.12.2018 - Privind aprobarea proiectului „REABILITARE șI
MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINșE SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINșE
SOCIALE, OBIECTIV: PARC șI ALEE DE ACCES” în vederea finanșării acestuia în cadrul
Programului Operașional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de
proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectului, precum și
aprobarea contribușiei proprii a Consiliului Local al orașului ștei în proiect
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Coroiu Aurelia Manuela

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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