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Proces verbal
Încheiat azi 20.12.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna decembrie. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 470 din data de 14 decembrie
2018.
La şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri locali (dl. Cioara Marius Dorel, dl. Jude
Alexandru Jan, dl. Cuc Adrian Manuel, dl. Vulciu Ioan, dl. Harn Mihai, dna. Afrusinei-Ban
Adela-Maria, dna. Boloca Nicoleta, dl. Staniște Ovidiu, dna. Coroiu Aurelia Manuela, dl.
Boroianu Ion, dl. Magda Sorin Ciprian, dl. Duse Calin Ioan, dl. Mortan Ioan, dna. Matei
Cristina Monica si dl. Pirtea Dorel) din totalul de 15 potrivit legii și consilierul juridic al
Consiliului local jrs. Ionuș Oraș care întocmește procesul-verbal al ședinșei.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar - ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichișa Mariana.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate si pentru buna functionare a sedintei
participă la şedinţă din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei orașului ștei
urmatorii: dl. jrs. Tirla Liviu, dl. ing. Topo. Tocuș Sorin, dna. Schmadl Ioana, dna. ing.
Scridon Valeria, dna. ing. Cioica Nadia și dna. Gagyi Palffy Iudita.
Şedinţa a început la ora 13:00.
ședinșa este televizată de Nașional TV Beiuș.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcșionare a Consiliului Local al
orașului ștei, președintele de ședinșă ales pentru luna decembrie 2018 ales prin HCL nr.
176/12.12.2018, respectiv dna. Coroiu Aurelia Manuela, rostește într-un cadru solemn,
rugăciunea „Tatăl Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
dl. Mortan: propune ca, punctul 12 de pe ordinea de zi sa fie discutat mai repede, drept
urmare, domnia sa solicită schimbarea ordinii punctelor de pe ordinea de zi.
dl. Viceprimar: legat de solicitarea d-lui. Mortan, domnia sa spune că, acest lucru nu va fi
necesar, deoarece, toate punctele prealabile acestui punct, precum și acesta, au fost avizate
favorabil de către toate comisiile de specialitate, fără amendamente, prin urmare, apreciază
că, discușiile la aceste puncte premergatoare punctului 12 nu vor dura oricum foarte mult,
drept urmare, propune menșinerea actualei ordini de zi.
dna. Coroiu: în calitate de președinte de ședinșă, constată că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt și supune la vot aprobarea ordinii de zi în varianta propusă de către executiv,
aceasta fiind votată favorabil în unanimitate.
Prin urmare, ordinea de zi a sedintei ordina adoptata de catre consilierii locali este
urmatoarea:
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al orașului
Ștei din data de 01.11.2018, 12.11.2018, 22.11.2018.2018 și 29.11.2018.
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3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare
imobiliară pentru imobilele cu numerele cadastrale 50944 şi 50945 înscrise în CF 50944 şi
50945 Ştei, terenuri intravilane incluse în Parcul industrial al oraşului Ştei şi aflate în
domeniul privat al oraşului Ştei, în scopul concesionării acestora prin licitaţie publică
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției publice de inspector,
clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal, pentru
doamna ORAȘ ALEXANDRA, inspector în cadrul Compartimentului Protecție Civilă,
Programe Strategii şi Managementul Proiectelor din Primăria orașului Ștei
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției publice de inspector,
clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal, pentru
domnul STAN DANIEL MĂDĂLIN, inspector în cadrul Compartimentului Achiziții Publice
din Primăria orașului Ștei.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției contractuale de
execuție vacante de asistent medical principal, în asistent medical, din cadrul
Compartimentului Cabinete Medicale Școlare, Asistență Comunitară și Creșă
7. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament
cu o cameră) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureșanu, nr. 2B, bl. Z4, ap.
2, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei PINTILIE MĂDĂLINA ELIZABET.
8. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament
cu 2 camere) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureșanu, nr. 2A, bl. Z2, ap. 2,
parter, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei VULCIU IOANA ANCUȚA
9. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament
cu 2 camere) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureșanu, nr. 4A, bl. Z1, ap.
11, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui TOMESCU NICOLAE SILVIU
10. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice
la nivelul oraşului Ştei, pentru anul 2019.
11. Proiect de hotărâre Privind aprobarea însușirii Proiectului de Amenajament
Pastoral valabil pentru toate pajistile permanente aflate pe teritoriul UAT ȘTEI, avand
categoria de folosinta pasune sau fâneata.
12. Proiect de hotărâre Privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii
servicului de salubrizare , începând cu 01 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile
art.17 alin.(1),g și h din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.
13. BILANȚ 2018 – Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a
UAT orașul Ștei.
14. Diverse.
Acest punct a fost adoptat de către consilierii locali.
Punctul 2: Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Consiliului Local al
orașului Ștei din data de 01.11.2018, 12.11.2018, 22.11.2018 și 29.11.2018
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 supune la vot aprobarea celor patru
procese-verbale, acestea fiind votate de către consilierii locali favorabil în unanimitate.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 3 Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui raport de
evaluare imobiliară pentru imobilele cu numerele cadastrale 50944 şi 50945 înscrise în
CF 50944 şi 50945 Ştei, terenuri intravilane incluse în Parcul industrial al oraşului Ştei
şi aflate în domeniul privat al oraşului Ştei, în scopul concesionării acestora prin
licitaţie publică
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Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil, fara amendamente acest PH.
dna. Coroiu: constată ca nu sunt înregistrate luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi
și îl supune la vot, acesta fiind votat favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției
publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad
profesional principal, pentru doamna ORAȘ ALEXANDRA, inspector în cadrul
Compartimentului Protecție Civilă, Programe Strategii şi Managementul Proiectelor
din Primăria orașului Ștei
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil acest PH.
dna. Coroiu: constată ca nu sunt înregistrate nici la acest punct luări de cuvânt și îl supune
la vot, acesta fiind votat favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției
publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad
profesional principal, pentru domnul STAN DANIEL MĂDĂLIN, inspector în cadrul
Compartimentului Achiziții Publice din Primăria orașului Ștei.
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil fara amendamente acest PH.
dna. Coroiu: constată ca nu sunt înregistrate luări de cuvânt nici la acest punct de pe ordinea
de zi și îl supune la vot, acesta fiind votat favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali.
Punctul 6: Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării funcției
contractuale de execuție vacante de asistent medical principal, în asistent medical, din
cadrul Compartimentului Cabinete Medicale Școlare, Asistență Comunitară și Creșă
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil fara amendamente acest PH.
dna. Coroiu: constată ca nu sunt înregistrate luări de cuvânt nici la acest punct de pe ordinea
de zi, drept urmare îl consideră lămurit și îl supune la vot, acesta fiind votat favorabil în
unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali.
Punctul 7: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL
vacant(apartament cu o cameră) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei
Mureșanu, nr. 2B, bl. Z4, ap. 2, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei PINTILIE MĂDĂLINA
ELIZABET
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil fara amendamente acest PH.
dna. Coroiu: constată ca nu sunt înregistrate luări de cuvânt nici la acest punct de pe ordinea
de zi, și văzând Procesul-verbal de avizare favorabilă al comisiei de analiză a solicitărilor
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privind locuinșele de tip ANL, atât pentru acest punct, cât și pentru următoarele două, îl
supune la vot, acesta fiind votat favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali.
Punctul 8: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL
vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei
Mureșanu, nr. 2A, bl. Z2, ap. 2, parter, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei VULCIU IOANA
ANCUȚA
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil fara amendamente acest PH.
dna. Coroiu: constată ca nu sunt înregistrate luări de cuvânt nici la acest punct de pe ordinea
de zi și îl supune la vot, acesta fiind votat favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali.
Punctul 9: Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL
vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei
Mureșanu, nr. 4A, bl. Z1, ap. 11, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui TOMESCU NICOLAE
SILVIU
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil fara amendamente acest PH.
dna. Coroiu: constată ca nu sunt înregistrate luări de cuvânt nici la acest punct de pe ordinea
de zi și îl supune la vot, acesta fiind votat favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali.
Punctul 10: Proiect de hotărâre Privind aprobarea Programului anual al
achiziţiilor publice la nivelul oraşului Ştei, pentru anul 2019
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil fara amendamente acest PH.
dna. Coroiu: constată ca nu sunt înregistrate luări de cuvânt la nici acest punct de pe ordinea
de zi și prin urmare îl supune la vot, acesta fiind votat favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali.
Punctul 11: Proiect de hotărâre Privind aprobarea însușirii Proiectului de
Amenajament Pastoral valabil pentru toate pajistile permanente aflate pe teritoriul
UAT ȘTEI, avand categoria de folosinta pasune sau fâneata
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil fara amendamente acest PH.
dna. Coroiu: constată ca nu sunt înregistrate luări de cuvânt la nici acest punct de pe ordinea
de zi și prin urmare îl supune la vot, acesta fiind votat favorabil în unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali.
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Punctul 12: Proiect de hotărâre Privind aprobarea tarifelor distincte aplicate
la beneficiarii servicului de salubrizare, începând cu 01 ianuarie 2019, în conformitate
cu prevederile art.17 alin.(1),g și h din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil fara amendamente acest PH.
dl. Dușe: întreabă, cum stăm la nivelul orașului ștei cu colectarea selectivă a deșeurilor
menajere.
dna. Scridon: spune că, în cadrul ședinșelor pe comisii au avut loc dezbateri ample legate
de acest subiect, cu toate acestea, domnia sa, reia discușiile, explicând încă odată procedura
ce trebuie urmată în cazul de fașă, respectiv pentru buna implementare a prevederilor HG nr.
74/2018.
dna. Coroiu: constată ca nu mai sunt înregistrate alte luări de cuvânt la acest punct de pe
ordinea de zi și îl consideră lămurit, drept urmare îl supune la vot, acesta fiind votat cu 14
voturi “pentru”, dl. Staniște Ovidiu nu participă la vot din motive de incompatibilitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali.
Punctul 13: BILANȚ 2018 – Raport anual privind starea economică, socială și
de mediu a UAT orașul Ștei
Acest punct este prezentat de către dna. Gagyi Palffy Iudita printr-o proiecșie
realizată în PowerPoint.
Punctul 14: Diverse
dna. Matei: le dorește tuturor să aibă parte de Sărbători Fericite și speră să continue și în
anul 2019 colaborarea bună care a început să dea roade în acest an.
dl. Magda: urează tuturor să fie sănătoși și fericiși.
dl. Jude: speră ca anul 2019 să aducă tuturor numai realizări.
dl. Cuc: dorește cetășenilor orașului ștei Sărbători Fericite și fără incidente neplăcute.
dl. Vulciu: urează atât cetășenilor orașului ștei cât și membrilor executivului Primăriei
orașului ștei precum și colegilor consilieri, Sărbători Fericite.
dl. Boroianu: și domnia sa, urează tuturor, Sărbători fericite.
dl. Harn: solicită o prezentare mai amănunșită a realizărilor Administrașiei Publice Locale a
orașului ștei pe anul 2018. Totodată urează Sărbători fericite tuturor.
dl. Staniște: și domnia sa urează Sărbători fericite tuturor, cu rugămintea ca, în anul care
vine, executivul să șină cont mai des de solicitările consilierilor locali.
dna. Afrusinei-Ban: urează tuturor Sărbători fericite și un an nou mai bun.
dna. Boloca: la rândul domniai sale, urează tuturor să aibă parte de Sărbători Fericite și La
Mulși Ani, multă sănătate, iar executivului Primăriei orașului ștei, îi dorește să-și ducă la
bun sfârșit toate obiectivele propuse.
dna. Coroiu: în același ordine de idei, dorește tuturor să aibă parte de Sărbători de iarnă
fericite, să aibă parte de sănătate și bucurii, iar anul 2019 să le aducă tuturor mai multă
înșelegere și răbdare.
dl. Viceprimar: în final, dorește să transmită cetășenilor orașului ștei, din partea
executivului Primăriei orașului ștei, toate gândurile bune. Pe de altă parte, dorește să
mulșumească Consiliului local al orașului ștei și implicit consilierilor locali care îl
compun, pentru susșinerea de care au dat dovadă în anul 2018 și speră ca buna înșelegere
și susșinerea, să se prelungească și să se îmbunătășească în anul 2019. În continuare,
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domnia sa spune că, din punctul său de vedere, anul 2018 a fost un an cu foarte multe
realizări, atât pe plan profesional cât și pe plan personal. În final, le dorește tuturor să aibă
parte de multă sănătate.
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 6 (șase) pagini.
BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 186/20.12.2018 – Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 20 decembrie 2018, ora 13.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
H.C.L. nr. 187/20.12.2018 – Privind aprobarea proceselor verbale al ședinșelor
Consiliului Local al orașului ștei din data de 01.11.2018, 12.11.2018, 22.11.2018 și
29.11.2018.
H.C.L. nr. 188/20.12.2018 – Privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare
imobiliară pentru imobilele cu numerele cadastrale 50944 şi 50945 înscrise în CF 50944 şi
50945 Ştei, terenuri intravilane incluse în Parcul industrial al oraşului Ştei şi aflate în
domeniul privat al oraşului Ştei, în scopul concesionării acestora prin licitaţie publică
H.C.L. nr. 189/20.12.2018 – Privind aprobarea transformării funcșiei publice de
inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal,
pentru doamna ORAș ALEXANDRA, inspector în cadrul Compartimentului Protecșie
Civilă, Programe Strategii şi Managementul Proiectelor din Primăria orașului ștei
H.C.L. nr. 190/20.12.2018 – Privind aprobarea transformării funcșiei publice de
inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal,
pentru domnul STAN DANIEL MĂDĂLIN, inspector în cadrul Compartimentului Achizișii
Publice din Primăria orașului ștei
H.C.L. nr. 191/20.12.2018 – Privind aprobarea transformării funcșiei contractuale
de execușie vacante de asistent medical principal, în asistent medical, din cadrul
Compartimentului Cabinete Medicale școlare, Asistenșă Comunitară și Creșă
H.C.L. nr. 192/20.12.2018 – Privind repartizarea unui apartament ANL
vacant(apartament cu o cameră) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureșanu,
nr. 2B, bl. Z4, ap. 2, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei PINTILIE MĂDĂLINA ELIZABETA
H.C.L. nr. 193/20.12.2018 – Privind repartizarea unui apartament ANL
vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureșanu,
nr. 2A, bl. Z2, ap. 2, parter, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei VULCIU IOANA ANCUșA
H.C.L. nr. 194/20.12.2018 – Privind repartizarea unui apartament ANL
vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureșanu,
nr. 4A, bl. Z1, ap. 11, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-lui TOMESCU NICOLAE SILVIU
H.C.L. nr. 195/20.12.2018 – Privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor
publice la nivelul oraşului Ştei, pentru anul 2019
H.C.L. nr. 196/20.12.2018 – Privind aprobarea însușirii Proiectului de
Amenajament Pastoral valabil pentru toate pajistile permanente aflate pe teritoriul UAT
șTEI, avand categoria de folosinta pasune sau fâneata
H.C.L. nr. 197/20.12.2018 – Privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la
beneficiarii servicului de salubrizare , începând cu 01 ianuarie 2019, în conformitate cu
prevederile art.17 alin.(1),g și h din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
prof. Coroiu Aurelia Manuela

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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