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Proces verbal
Încheiat azi 20.09.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu ocazia celei de a
doua şedinţe extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna septembrie anul curent. Şedinţa a
fost convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 344 din data de 17 septembrie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii. Absentează nemotivat dl.
Harn Mihai 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 Voichița Mariana, care intocmeste procesul verbal al sedintei
Şedinţa a început la ora 13:00.
Potrivit Regulamentului de Organizare ți Funcționare a Consiliului Local al orațului țtei,
prețedintele de țedință ales, rostețte într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei pe anul 2018
cu suma de 419,08 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, bugetul local al orasului
Stei, rectificat, va fi de 12.393,26 mii lei
dna. Afrusinei-Ban: 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, aceasta fiind votată de către consilierii locali
prezenți cu 13 voturi „pentru” respectiv în unanimitate.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei
pe anul 2018 cu suma de 419,08 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, bugetul
local al orasului Stei, rectificat, va fi de 12.393,26 mii lei
Comisiile 1, 2 ți 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Staniste: spune ca, sumele primite de la Consiliul Judetean sunt derizorii, 10.000 lei reprezinta o suma
infima fata de alte Primarii, exemplu: Nucet, Valea lui Mihai, Sacueni, care au primit sume incomensurabil
mai mari, de ordinul sutelor de mii.
dl. Viceprimar: din pacate aceasta este situatia, sumele sunt mici desi avem nevoie de ele pentru
cofinantari, aspect ce este cunoscut la nivelul Consiliului Judetean Bihor. Prin numeroase adrese, am
solicitat sprijin pentru acoperirea cofinantarilor cu sume rezonabile, avand in vedere ca la nivel de judet
suntem orasul cu cele mai multe proiecte depuse pe fonduri europene. Suma de 10.000 lei primita, pe langa
faptul ca este mult, mult prea mica, vine si cu destinatie precisa, neputand fi folosita decat pentru scopul
pentru care a fost alocata. Pe aceasta cale, ii roaga pe consilierii locali care au afinitati intre membrii
Consiliului Judetean sa insiste pe langa acestia pentru a trata fiecare localitate echidistatnt si sa aloce sume
de bani potrivit investitiilor in derulare din fiecare localitate in parte.
dl. Duse: intreaba in ce perioada s-au primit mai multi bani de la Consiliul Judetean Bihor pentru investitii?
dl. Viceprimar: raspunzand d-lui. Duse, spune ca, in perioada 2012-2016, s-au primit de la Consiliul
Judetean Bihor, aproximativ 8 miliarde lei vechi anual, pentru investitiile derulate la nivelul orasului Stei,
cu acesti bani, Primaria Stei reusind sa-si acopere datorille mostenite de la fosta conducere a primariei.
dl. Duse: se arata din nou nemultumit de faptul ca, serviciul contabilitate nu a furnizat nici pana in prezent
datele solicitate, desi acesta le-a cerut de aproape 2 ani de zile.
dl. Viceprimar: spune ca, va primi situatia solicitata, din 2011 si pana in prezent, este mai usor de gasit
datele, acestea fiind electronice, dar pana in 2011 trebuie consultata arhiva si o sa mai dureze. Pana la

sedinta in plen din aceasta luna, ii va pune la dispozitie d-lui Duse datele solicitate din 2011 si pana in
prezent.
dl. Duse: spune ca, in principiu, domnia sa are o serie de date, dar doreste sa aiba din partea executivului
date oficiale, pentru a putea sa-si formuleze o opinie clara si reala cu privire la banii alocati de catre
primaria Stei cultelor religioasa din oras si nu numai. De asemenea, mai spune ca, in perioada 2012-2016,
cand presedintele Consiliului Judetean Bihor era Cornel Popa, primariile PSD au primit foarte putini bani,
pe cand cele apartinand PNL au primit fonduri mult mai mari, de ce nu poti sa fie onesti si sa accepte
situatia actuala asa cum a acceptat-o pe cea din perioada 2012-2016?
dl. Viceprimar: spune ca, intelege jocurile politice, dar ce nu intelege este faptul ca, in perioada 2012-2016
orasul Stei avea nevoie de bani pentru cofinantari si i-a primit, acum, cand sunt si mai multe proiecte nu
mai primeste sprijin de la Consiliul Judetean. Mai spune ca, in perioada 201-2016 primariile PSD nu aveau
proiete in derulare si nu primeau sustinere financiara foarte mare din partea Cosiliului Judetean Bihor, iar
acuma, desi in continuare nu au proiecte in derulare, primesc fonduri substantiale.
dna. Boloca: propune sistarea acestor discutii in contradictoriu, si mai propune ca, aceste discutii sa fie
facute in fata presei, pentru a se mediatiza acest subiect si pentru a se clarifica si indrepta situatia, pentru ca
intr-adevar nu este normal ca, orasul Stei, care are cele mai multe proiecte in Bihor la nivel de orase, sa
primesca de la Consiliul Judetean Bihor o suma asa de mica.
dl. Viceprimar: legat de cele spuse de catre dna. Boloca, spune ca, intr-o recenta conferinta de presa,
Primarul Oradiei, a dat exemplul Steiului care desi are foarte multe proiecte in derulare si ar avea nevoie de
sprijin in vederea cofinatarii lor, primeste de la Consiliul Judetea sume derizorii.
dl. Pirtea: in 2016 cand era Popa Cornel Presedintele Consiliului Judetean, Beiusul, Vascaul si Nucetul
primeau sume de bani mult mai mari decat Steiul.
dl. Viceprimar: ca raspuns la cele spuse de catre dl. Pirtea, spune ca, banii alocati in perioada despre care
vorbeste dl. Pirtea au venit direct de la Ministerul de Finante, prin Consiliul Judetean, pentru echilibrare
bugetara, Vascaul si Nucetul au primit sume asa de mari pentru ca, erau deficitare in materie de incasari la
bugetele locale, deci Consiliul Judetean Bihor si implicit dl. Cornel Popa nu a avut niciun cuvant de spus la
acel moment, sumele fiind repartizate direct de Minister.
dna. Afrusinei-Ban: 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 13 voturi
„pentru” – respectiv in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 13:30, drept pentru care a fost
încheiat prezentul proces-verbal, care este format din 2 (doua) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 124/20.09.2018 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 10septembrie 2018, ora 08.00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 125/20.09.2018 – Privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei pe anul
2018 cu suma de 419,08 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, bugetul local al
orasului Stei, rectificat, va fi de 12.393,26 mii lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Afrusinei-Ban Adela-Maria

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana

