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Proces verbal
Încheiat azi 30.08.2018 în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Ştei, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ştei din luna august. Şedinţa a fost
convocată de către Primarul oraşului Ştei potrivit Dispoziţiei nr. 300 din data de 24 august
2018.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 15 potrivit legii și
consilierul juridic al Consiliului local jrs. Ionuș Oraș care întocmește procesul-verbal al
ședinșei. Absentează nemotivat de la sedinșă dna. Boloca Nicoleta.
Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei oraşului Ştei:
- Viceprimar - ec. Cioară Marius Dorel;
- Secretar prin Dispozitia nr. 291/ 14.08.2018 - jrs. Tirla Liviu.
Pentru susţinerea rapoartelor de specialitate participă la şedinţă dna. Schmadl Ioana,
dna. Cioica Nadia, dna. Oraș Alexandra, dl. Vieriu Criatian, dna. Scridon Valeria și dna.
Filip Anca, din partea aparatului permanent de lucru al Primăriei orașului ștei.
La sedinșă, mai participă în calitate de invitași, din partea S.C. Solceta S.A. ștei
dna. Director ing. Odeșteanu Monica și dna. Contabil șef ec. Vesa Angela.
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 august 2018 ales prin HCL nr.
106/02.08.2018, respectiv dl. Boroianu Ion, rostește într-un cadru solemn, rugăciunea „Tatăl
Nostru”.
Punctul 1: Aprobarea ordinii de zi
Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi
Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului local al orasului
Stei din data de 06.07.2018, 19.07.2018 si 26.07.2018
Punctul 3. Proiect de hoatarare Privind aprobarea formării unui număr cadastral
nou în suprafață de 607 mp și trecerea acestei suprafețe pentru “SPAȚIU VERDE ȘI
PLATFORMĂ BETONATĂ AFERENTE STRĂZII CUZA VODĂ DIN ORAȘUL ȘTEI”,
precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în
proprietatea Orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei
Punctul 4. Proiect de hoatarare Privind aprobarea formării unui număr cadastral
nou în suprafață de 520 mp și trecerea acestei suprafețe pentru “SPAȚIU VERDE ȘI
PLATFORMĂ BETONATĂ AFERENTE STRĂZII BISERICII DIN ORAȘUL ȘTEI”, precum și
aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea
Orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei
Punctul 5. Proiect de hoatarare Privind aprobarea trecerii construcției C1“CLĂDIREA NR. 19/A-CORP A” înscrisă în CF 50196 Ștei, nr. cadastral 50196, edificiu cu
regim de înălțime P, construită în anul 2000 din cărămidă arsă, situate în orașul Ștei, str.
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Independenței, nr. 19/A” din domeniul public al orașului Ștei în domeniul privat al orașului
Ștei
Punctul 6. Proiect de hoatarare Privind aprobarea aderării la Asociația rutei
Cultural Europene ATRIUM – Arhitectura regimurilor totalitare în memoria urbană a
Europei, precum și aprobarea aderării la Statutul ATRIUM-ului
Punctul 7. Proiect de hoatarare Privind aprobarea numărului total de posture
bugetate, funcții de conducere și posture de execuție, a Organigramei, a Statului de funcții și
a Regulamentului de Oraganizare și Funcționare pentru aparatul propriu de specialitate al
Primarului orașului Ștei
Punctul 8. Proiect de hoatarare Privind aprobarea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primăriei orașului Ștei și a aparatului permanent de lucru al Consiliului local al orașului
Ștei, începând cu data de 01.09.2018
Punctul 9. Proiect de hoatarare Privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru anul școlar 2018-2019, pentru copii înscriși la Creșa de Copii Ștei
Punctul 10. Proiect de hoatarare Privind aprobarea REGULAMENTULUI DE
ÎNTREȚINERE ȘI MENȚINERE A SPAȚIILOR VERZI DIN ORAȘUL ȘTEI
Punctul 11. Proiect de hoatarare Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului
local al orașului Ștei în AGA SC Solceta SA – Ștei, să susțină: aprobarea ordinii de zi și a
materialelor de pe ordinea de zi a AGOA (Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor) SC
SOLCETA SA Ștei.
Punctul 12. Diverse
dl. Boroianu: în calitate de președinte de ședinșă, constată 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 prezenși 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 06.07.2018, 19.07.2018 și 26.07.2018
dl. Boroianu: în calitate de președinte de ședinșă, constată faptul că, nu sunt înregistrate
luări de cuvânt nici la acest punct și supune la vot aprobarea proceselor-verbale, acestea
fiind votate de către consilierii locali cu 14 voturi „pentru”, respectiv în unanimitate.
Acest punct a fost aprobat de către consilierii locali.
dl. Boroianu: în calitate de președinte de ședinșă apreciază că ar fi oportun pentru buna
desfasurare a sedintei ca punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi sa fie discutate impreuna, urmand
ca votul sa se faca separat, toti consilierii locali, precum si executivul Primariei orasului Stei
se arata de acord cu aceasta propunere.
Punctul 3: Proiect de hoatarare Privind aprobarea formării unui număr
cadastral nou în suprafață de 607 mp și trecerea acestei suprafețe pentru “SPAȚIU
VERDE ȘI PLATFORMĂ BETONATĂ AFERENTE STRĂZII CUZA VODĂ DIN
ORAȘUL ȘTEI”, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din
proprietatea Statului Român, în proprietatea Orașului Ștei și domeniul public al
orașului Ștei
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Viceprimar: incepe prin a spune ca, aspectele ce urmeaza sa le prezinte in plenul
consiliului local, domnia sa le-a prezentat in detaliu si joia trecuta, in cadrul sedintelor pe
comisii, dorind sa o faca din nou pentru a evita orice fel de neântelegere ce ar fi putut sa mai
apara pe parcursul saptamanii ce a trecut de la sedintele pe comisii. Astfel, spune ca,
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necesitatea adoptarii acestor doua proiecte de hotărâre reiese din faptul ca, ambele proiecte
vizeaza zona de langa Capela Oraseneasca Stei si Biserica Ortodoxa Mica, iar prin acestea se
va clarifica situatia juridica a terenurilor in acea zona si se vor intregi atat terenurile aflate in
proprietatea Administratiei Publice Locale a orasului Stei cat si a celor aflate in proprietatea
Bisericii Ortodoxe Stei. Totodata mai mentioneaza faptul ca, reprezentantii Bisericii
Ortodoxe Stei s-au aratat de acord cu aceste două proiecte de hotărâre pe care le sustin in
totalitate, deoarece beneficiul este unul reciproc. Domnia sa mai spune ca, pe terenul care
face obiectul acestor două proiecte de hotărâre executivul intentioneaza sa vina cu magistrala
de apa geotermala, iar pentru ca acest lucru sa fie posibil, aceste terenuri trebuie sa fie trecute
in domeniul public al orasului Stei. Practic, prin aceste proiecte de hotărâre se urmareste
trecerea acestor terenuri de pe Statul Roman pe orasul Stei, respectiv domeniul public al
orasului Stei.
dl. Mortan: isi exprima dezacordul fata de aceste 2 PH-uri, spunand ca problemele sunt mai
mai decat cele expuse de catre dl. Viceprimar. De asemenea, mai spune ca, propunerea legata
de magistrala de apa geotermala sunt vise ale executivului, care nu au nici o treaba cu
realitatea. Totodata mai spune ca, din materialele prezentate nu este clar, care sunt terenurile
Bisericii Ortodoxe Stei.
dna. Matei: solicita o pauza de 5 minute pentru consultari, care este aprobata de catre
presedintele de sedinta.
Se reiau lucrarile sedintei.
dl. Boroianu: 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 12 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere” (dl. Mortan si dl. Duse).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 4: Proiect de hoatarare Privind aprobarea formării unui număr
cadastral nou în suprafață de 520 mp și trecerea acestei suprafețe pentru “SPAȚIU
VERDE ȘI PLATFORMĂ BETONATĂ AFERENTE STRĂZII BISERICII DIN
ORAȘUL ȘTEI”, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din
proprietatea Statului Român, în proprietatea Orașului Ștei și domeniul public al
orașului Ștei
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Boroianu: în calitate de președinte de ședinșă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi considera ca toate aspectele legate de acest punct sau lamurit la punctul precedent și supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu
12 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl. Mortan) si 1 vot „abtinere” (dl. Duse).
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 5: Proiect de hoatarare Privind aprobarea trecerii construcției C1“CLĂDIREA NR. 19/A-CORP A” înscrisă în CF 50196 Ștei, nr. cadastral 50196,
edificiu cu regim de înălțime P, construită în anul 2000 din cărămidă arsă, situate în
orașul Ștei, str. Independenței, nr. 19/A” din domeniul public al orașului Ștei în
domeniul privat al orașului Ștei
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Boroianu: în calitate de președinte de ședinșă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi considera ca toate aspectele legate de acest punct
sunt lamurite, astfel supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 14 voturi
„pentru” – respectiv in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
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Punctul 6: Proiect de hoatarare Privind aprobarea aderării la Asociația rutei
Cultural Europene ATRIUM – Arhitectura regimurilor totalitare în memoria urbană a
Europei, precum și aprobarea aderării la Statutul ATRIUM-ului
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dna. Matei: intreaba ce costuri implica aceasta aderare la Asociașia Rutei Cultural Europene
ATRIUM.
dl. Viceprimar: incepe prin a spune ca, avem avize de la Ministerul de Externe, de la
Ministerul de Interne, precum si de la Ministerul Dezvoltarii, toate laudand aceasta initiativa
asigurandu-ne totodata de tot sprijinul. In ceea ce priveste costurile, domnia sa spune ca,
acestea vor fi stabilite ulterior, in baza unei formule de calcul prestabilite de catre cei de la
ATRIUM, dar a inteles ca acestea se vor ridica aproximativ la valoarea de 300 euro/an. De
asemenea, mai spune ca, acest proiect de hotărâre este un prim pas in vederea aderarii,
urmeaza intocmirea documentatiei necesare, aprobarea de catre Consiliului local Stei a
Regulamentului privind aderarea, a valorii contributiei proprii, deci tot Consiliul local Stei va
avea ultimul cuvant in ceea ce priveste termenii si conditiile aderarii.
dl. Mortan: intreaba care sunt beneficiile acestei colaborari.
dl. Viceprimar: raspunzand d-lui Mortan, spune ca, includerea orasului Stei in Ruta Culturala
ATRIUM are multe benefiicii, unul dintre acestea il reprezinta posibilitatea de accesare de
fonduri europene nerambursabile in vederea reabilitarii cladirilor istorice din oras. De
asemenea, un alt beneficiu ar fi acela ca, orasul Stei si-ar deschide portile catre vestul
Europei, in ceea ce priveste turismul cu tematica: arhitectura comunista. Aceste doua
beneficii ar putea stimula dezvoltarea altor ramuri de turism in zona, deoarece obiectivele
nevalorificate in prezent sunt multiple. De asemena, mai spune, ca de pe urma dezvoltarii
turismului in orasul Stei pot beneficia toti locuitorii, precum si agentii economici.
dl. Duse: intreaba cate tari fac parte din ATRIUM.
dna. Oraș: spune ca, momentan, din ATRIUM fac parte 16 tari.
dl. Boroianu: în calitate de președinte de ședinșă, constată că nu mai sunt înregistrate luări
de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi considera ca toate aspectele legate de acest punct
s-au clarificat, astfel supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 14 voturi
„pentru” – respectiv in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 7: Proiect de hoatarare Privind aprobarea numărului total de posture
bugetate, funcții de conducere și posture de execuție, a Organigramei, a Statului de
funcții și a Regulamentului de Oraganizare și Funcționare pentru aparatul propriu de
specialitate al Primarului orașului Ștei
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: il intreaba pe dl. Viceprimar: cate posturi au fost in 2012 in organigrama, cate au
fost in 2016, pentru ca momentan sunt 108, intre acestea fiind incluse si asistentii sociali si
persoanele cu dezabilitati, domnia sa dorind sa afle cum a evoluat numarul angajatilor de la
Primaria Stei pe perioada actualului executiv.
dl. Viceprimar: spune ca, nu cunoaste aceste informatii, dar putem face rost de aceste
informatii de la serviciul Resurse Umane dinca drul Primariei Stei.
dl. Mortan: in continuare, domnia sa spune ca, din materialele de sedinta a aflat ca sunt 9
posturi vacante, dorind sa il intrebe pe dl. Viceprimar, ce intentioneaza executivul sa faca cu
aceste posturi.
dl. Viceprimar: raspunzand acestei ultime solicitari, spune ca, din cele 9 posturi vacante doar
partial vor fi scoase la concurs, respectiv cele de care este urgent nevoie, in acest sens dand
exemplu postului de la achizitii, de care este nevoie urgent, avand in vedere numarul mare de
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proiecte la care Administratia Publica Locala a orasului Stei a aplicat, pe de alta parte,
executivul nu intentioneaza sa scoata la concurs postul de Director la Serviciului Social,
deoarece acesta a fost ceret doar la soclicitarea ANFP, el trebuie sa se regaseasca in
Organigrama si in Statul de Functii, dar la nivelul orasului Stei, utilitatea lui nu se justifica, in
primul rand datorita faptului ca acesta trebuie sa aiba in subordine foarte multi angajati, in
cazul nostru nefiind cazul de asa ceva.
dl. Boroianu: în calitate de președinte de ședinșă, constată că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi considera ca toate aspectele legate de acest
punct s-au clarificat, astfel supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 14
voturi „pentru” – respectiv in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 8: Proiect de hoatarare Privind aprobarea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primăriei orașului Ștei și a aparatului permanent de lucru al Consiliului local al
orașului Ștei, începând cu data de 01.09.2018
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: intreaba daca la nivelul Primariei orasului Stei exista organizatie sindicala
functionala.
dl. Oraș: spune ca, la nivelul Primariei orasului Stei nu exista constituita organizatie
sindicata.
dna. Schmadl: spune ca, prin prezentul PH se realizeaza stabilirea salariului pentru Directorul
Executiv, functie introdusa in Organigrama la solicitarea ANFP, si ca si in cazul Directorului
la Serviciul Social, aceasta functie nu are implementare la nivelul Administratiei Publice
locale a orasului Stei.
dl. Boroianu: în calitate de președinte de ședinșă, constată că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi considera ca toate aspectele legate de acest
punct s-au clarificat, astfel supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 14
voturi „pentru” – respectiv in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 9: Proiect de hoatarare Privind stabilirea costului mediu lunar de
întreținere pentru anul școlar 2018-2019, pentru copii înscriși la Creșa de Copii Ștei
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Boroianu: în calitate de președinte de ședinșă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi, astfel supune la vot proiectul de hotărâre, acesta
fiind aprobat cu 14 voturi „pentru” – respectiv in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.

Punctul 10: Proiect de hoatarare Privind aprobarea REGULAMENTULUI
DE ÎNTREȚINERE ȘI MENȚINERE A SPAȚIILOR VERZI DIN ORAȘUL ȘTEI
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Mortan: domnia sa are o serie de propuneri de corectari si completari la acest PH, care au
menirea de a satisface nevoile orasului Stei, astfel:
- la art. 5.1 propune delimitarea exacta a spatiilor verzi care apartin asociatiilor de
proprietari;
- la art. 6 dupa punctul k) propune introducerea punctului l) ambrozie;
- la art. 8, dupa punctul e) propune introducerea unei prevederi care sa prevada asigurarea
de spatii pentru depozitarea lemnelor de foc raza orasului Stei;
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- propune ca in parcurile si spatiile de joaca administrate de primarie sa fie afisat un mesaj
clar, atunci cand este cazul, privind interzicerea folosirii echipamentelor cu defectiuni pana la
remedierea defectiunilor aparute;
- la capitolul privind contraventiile si sanctiunile, domnia sa solicita o mai buna organizare
a acestora, precum si o delimitare mai exacta si mai succinta a acestora;
- de asemenea, mai spune ca, in Regulament, nu a gasit art. 11, punctul 2, prin urmare
solicita stergerea prevederii care face trimitere la acest punct;
- in continuare, spune ca, prevederile Ordonantei nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor au suferit modificari in luna iulie 2018, astfel, amenta contraventionala nu mai
trebuie platita in 48 de ore, termenul s-a extins la 15 zile, iar in aceasta perioada,
contravenientul nu mai are posibilitatea sa achite jumatate din amenda, ci are posibillitatea sa
achite jumatate din
minimul amenzii primite, drept urmare, solicita completarea
Regulamentului cu aceste prevederi;
dl. Duse: intreaba in cat timp vor fi facute corectarile la Regulament propuse de catre dl.
Mortan.
dl. Viceprimar: ca raspuns la intrebarea d-lui Duse, spune ca, saptamana viitoare, va
transmite prin e-mail Regulamentul modificat. De asemenea, mai spune ca, este de acord doar
in parte cu cele propuse de catre dl. Mortan, respectiv, cea legata de „ambrozie” precum si
cea legate de reorganizarea modului in care au fost prezentate sanctiunile contraventionale.
dl. Boroianu: în calitate de președinte de ședinșă, constată că nu mai sunt înregistrate alte
luări de cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi, astfel supune la vot proiectul de hotărâre, in
varianta propusa de catre executiv, cu completarile d-lui Mortan acceptate de catre dl.
Viceprimar, acesta fiind aprobat cu 14 voturi „pentru” – respectiv in unanimitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 11: Proiect de hoatarare Privind împuternicirea reprezentantului
Consiliului local al orașului Ștei în AGA SC Solceta SA – Ștei, să susțină: aprobarea
ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA (Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor) SC SOLCETA SA Ștei.
Comisiile 1, 2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
dl. Staniste nu participa la vot din motive de incompatibilitate.
dl. Boroianu: în calitate de președinte de ședinșă, constată că nu sunt înregistrate luări de
cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi, astfel supune la vot proiectul de hotărâre, acesta
fiind aprobat cu 13 voturi „pentru” iar dl. Staniste nu participa la vot din motive de
incompatibilitate.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat de către consilierii locali.
Punctul 12: Diverse.
dl. Mortan: legat de introducerea gazului in oras, intreaba care este situatia celor doua avize
ce mai trebuiau obtinute, mentionand totodata faptul ca a apartut un act normativ care
prevede faptul ca Statul trebuie sa ajute Administratiile Publice Locale care vor sa
concesioneze in regie proprie serviciile publice de alimentare cu gaz. Mai doreste sa il intrebe
pe dl. Viceprimar, daca pe parcursul anul acesta, se vor incepe lucrarile de trotuarul de la
Electrica spre str. Miron Pompiliu, deoarece exista fondurile necesare, mai trebuie doar
bunavointa. Legat de solicitarea de amplasare a unei treceri pentru pietoni “la potecuta” unde
a fost Circa Medicala, doreste sa stie care este stadiul in care se afla acest demers. In
continuare, domnia sa intreaba executivul daca se cunosc detalii despre modul cum se pot
obtine despagubirile de la CNAIR pentru centura ocolitoare Beiuș – șuștiu. De asemenea,
intreba daca membrii executivului, au demarat vreo procedura privind construirea unui
Centru de Informare turistica in orasul Stei. Mai doreste sa stie, cand vor incepe cei de la
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APELE ROMANE actiunea de decolmatare a raului Baita, deoarece aprobarea este data de
catre Consiliul local inca de la finalul anului trecut, si nu se stie cand acestia vor pune la
dispozitia Primariei utilajele necesare. Mai ridica o problema legata de str. Miron Pompiliu,
astfel, doreste ca, aceasta strada sa fie mai bine monitorizata si sa se ia masuri mai severe
impotiva autovehiculelor grele care o tranziteaza. Mai doreste sa fie informat cu privire la,
stadiul in care se afla achizitionarea si montarea in oras a camerelor de luat vederi, deoarece
au fost alocati banii necesari de ceva timp deja. De asemenea, mai intreaba, care este stadiul
repartizarii lemenelor pentru foc la institutiile de invatamant din oras, cine le-a repartizat, la
cine le-a predat si despre ce cantitati este vorba? In final, atrage atentia asupra faptului ca a
primit multe sezizari de la cetatenii orasului Stei cu privire la faptul ca, la podul din capatul
str. Independentei care merge spre cartierul Petrileni, foarte multi cetateni spala covoare, si
deverseaza in raul Baita resturile menajrere rezultate in urma acestor operatiuni.
dl. Duse: reitereaza problemele ridicate de luna trecuta si care nu s-au rezolvat, astfel, solicita
curatarea santului de la Liceul 1 care merge pana in capat in cris, deoarece colmatarea
acestuia provoaca inundarea curtilor si gradinilor din vecinatate. De asemenea, mai întreabă,
când va prezenta dna. Lolea situașiile solicitate, deoare se împlinește anul de când le-a
solicitat pentru prima dată. Ca să reamintească celor prezenși despre ce este vorba, domnia
sa spune că, a cerut să-i fie prezentată o evidenșă cu banii alocași din anul 2000 și până în
prezent de către Consiliul local ștei la: cultele religioase din oraș, la Spitalul Orășenesc
ștei și la Institușiile de învășământ din oraș.
dl. Oras: spune ca, dupa sedinta precedenta de consiliu local, dnei Lolea i s-a facut in scris o
solicitate, anexandu-se la solicitate si o copie a procesului verbal al sedintei.
dl. Duse: pe str. Cuza Voda, langa Spital un camin de la reteaua de canalizare este distrus,
aceeasi situatie se regaseste si pe str. Aleea Miron Pompiliu, in fata casei d-lui Tripa.
Totodata, apreciaza ca, executivul trebuie sa-si reevalueze semenele de circulatie din oras, si
sa le schimbe pe cele uzate, iar unde trebuie amplasate semne de circulatie noi, sa ia masurile
care se impun pentru ca fluidiza traficul. Totodata, considera ca podul situat la intersectia str.
Lucian Blaga cu str. Miron Pompiliu trebuie expertizat, deoarece acesta reprezinta un pericol
pentru cei care il tranziteaza. Mai doreste sa intrebe, cine plateste pentru pagubele de la
intersectia str. Miron Pompiliu, cu str. Aleea Miron Pompiliu si str. Lucian Blaga.
dl. Viceprimar: ca raspuns la aceasta ultima intrebare a d-lui Duse, spune ca, administratorul
drumului, respectiv CNAIR raspunde de orice fel de despagubiri legate de acest drum.
dl. Duse: mai atrage atentia executivului asupra faptului ca, unele canale de pe unele strazi
din oras sunt mai sus decat carosabilul, iar altele mai jos decat acesta, de exemplu Str. Miron
Pompiliu, str. Crinului, etc.
dl. Viceprimar: spune ca, pe str. Miron Pompiliu, respectiv fostul DN 76, actualmente E 79,
orice problema care apare, este de competenta de solutionare a administratorului drumului,
adica CNAIR.
dl. Duse: in final, atrage atentia asupra faptului ca, santurile de pe str. Miron Pompiliu nu sunt
curatate, mai dorind sa stie, care este stadiul in care se afla noul Regulament privind
acordarea titlului de cetatean de onoare al orasului Stei.
dl. Harn: solicita o pauza de 5 minute, care este aprobata de catre presedintele de sedinta.
Se reaiau lucrarile sedintei.’
dl. Viceprimar: referitor la gaz, spune ca, de sambata, de la sedinta festiva, s-a obtinut avizul
de la Electrica si avem promisiunea pe parcursul zilei de azi, cel tarziu pana maine, vom avea
si ultimul aviz, respectiv cel de la CNAIR, astfel vom avea toate actele, iar avizul de la CFR a
fost primit chiar ieri in format electronic, urmand ca in zilele urmatoare sa il primim si in
format letric, cu acestea, documentatia necesara ar fi finalizata. Legat de noile prevederi in
domeniul legislatiei gazului, Legea nr. 123/2012, spune ca domnia sa este la curent cu acestea
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si spera ca Guvernul sa sprijine demersurile intreprinse de catre Administratia Publica Locala
a orasului Stei.
dl. Mortan: noile modificari ale legii gazului, prevad ca Transgaz se oblige sa se ocupe in
regim de urgenta de racordarile celor doritori.
dl. Viceprimar: legat de trotuarul aferent str. 13 Septembrie, acesta va fi finalizat in anul
curent. Legat de trecerea de pietoni de pe str. Miron Pompiliu, spune ca, s-a solicitat telefonic
celor de la CNAIR acest lucru, iar acestia au spus ca vor avea in vedere cele soliciatate
precum si alte cereri similare daca acestea vor exista. In ceea ce priveste despagubirile pentru
centura ocolitoare Beius-Sustiu, cei de la CNAIR au spus ca momentan exista o procedura
clara, dar nu exista fonduri disponibile la acest moment. In ceea ce priveste decolmatarea
raului Baita, cei de la APELE ROMANE sunt dispusi sa vina, dar momentan nu exista o data
prestabilita. Circulatia autovehiculelor grele pe str. Miron Pompiliu este si a fost restrictionata
prin indicatoare, permanent se poarta discutii cu cei de la politiei pentru intensificarea
controlului in acest domeniu, dar cazuri isolate au mai aparut, aceste situatii fiind regretabile.
In final spune ca, procesul de achizitionare, montare si instalare a camerelor de supravegheat
video este in plina process de achizitie.
dl. Duse: intreaba cate camera de supravegheat se achizitioneaza.
dl. Viceprimar: spune ca, pentru inceput se vor achizitiona un numar de 19, si in functie de
felul cum acestea vor raspunde la nevoile orasului se va avea in considerare achizitionarea de
camera video suplimetare. Legat de lemenele alocate si repartizate la institutiile subordinate,
domnia sa spune ca, deja s-au repartizat aproximariv 120 m³ la Gradinita, aproximariv 150 m³
la Scoala Gimnaziala (atat mare cat si mica) si aproximativ 60 m³ la Spitalul Orasenesc,
urmand ca in viitor cantitatile sa fie suplimentate, predarea respectiv primirea facandu-se pe
baza de aviz si proces verbal, catre persoanelor desemnate de catre conducatorii unitatilor
subordonate. In ceea ce priveste numeroasele sesizari privind spalatul de covoare la podul de
la capatul str. Independentei, domnia sa nu are cunostinta de asa ceva, si il roaga pe dl.
Mortan, ca pe cei care ii fac sesizari sa ii redirectioneze catre domnia sa. Legat de problema
ridicata cu privire la santul de pe str. Crinului, spune ca, aceasta strada este inclusa in
proiectul de extindere a canalizarii in orasul Stei. Podul de la intersectia str. Lucian Blaga cu
str. Miron Pompiliu se afla in vederea noastra pentru a fi expertizat. In ceea ce priveste
santurile de pe str. Aleea Miron Pompiliu, dupa finalizarea sedintei, domnia sa le va verifica
si daca va fi nevoie sa fie curatate, va demara aceasta lucrare in cel mai scurt timp posibil.
Legat de intrebarea privind Regulamentul privind cetatenii de onoare, spune ca, acesta este in
lucru, dupa finalizarea lui va intra in dezbatere publica urmand ca forma finala sa fie adusa
spre aprobare in fata Consiliuluim local Stei.
In final, mentioneaza ca, dl. Primar lipseste de la lucrarile acestei sedinte, deoarece
a fost convocat la o sedinta la IPJ Bihor.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi şedinţa se încheie la ora 14:45, drept
pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal, care este format din 9 (noua) pagini.

BORDEROU CU HOTĂRÂRILE ADOPTATE
H.C.L. nr. 109/30.08.2018 – Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 30 august 2018, ora 13.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei;
H.C.L. nr. 110/30.08.2018 – Privind aprobarea proceselor verbale al ședinșelor
Consiliului Local al orașului ștei din data de 06.07.2018, 19.07.2018 și 26.07.2018.
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H.C.L. nr. 111/30.08.2018 – Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în
suprafașă de 607 mp și trecerea acestei suprafeșe pentru “SPAșIU VERDE șI
PLATFORMĂ BETONATĂ AFERENTE STRĂZII CUZA VODĂ DIN ORAșUL șTEI”,
precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în
proprietatea Orașului ștei și domeniul public al orașului ștei
H.C.L. nr. 112/30.08.2018 – Proiect de hoatarare Privind aprobarea formării unui
număr cadastral nou în suprafașă de 520 mp și trecerea acestei suprafeșe pentru “SPAșIU
VERDE șI PLATFORMĂ BETONATĂ AFERENTE STRĂZII BISERICII DIN ORAșUL
șTEI”, precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului
Român, în proprietatea Orașului ștei și domeniul public al orașului ștei
H.C.L. nr. 113/30.08.2018 – Proiect de hoatarare Privind aprobarea trecerii
construcșiei C1-“CLĂDIREA NR. 19/A-CORP A” înscrisă în CF 50196 ștei, nr. cadastral
50196, edificiu cu regim de înălșime P, construită în anul 2000 din cărămidă arsă, situate în
orașul ștei, str. Independenșei, nr. 19/A” din domeniul public al orașului ștei în domeniul
privat al orașului ștei
H.C.L. nr. 114/30.08.2018 – Proiect de hoatarare Privind aprobarea aderării la
Asociașia rutei Cultural Europene ATRIUM – Arhitectura regimurilor totalitare în memoria
urbană a Europei, precum și aprobarea aderării la Statutul ATRIUM-ului
H.C.L. nr. 115/30.08.2018 – Proiect de hoatarare Privind aprobarea numărului total
de posture bugetate, funcșii de conducere și posture de execușie, a Organigramei, a
Statului de funcșii și a Regulamentului de Oraganizare și Funcșionare pentru aparatul
propriu de specialitate al Primarului orașului ștei
H.C.L. nr. 116/30.08.2018 – Proiect de hoatarare Privind aprobarea salariilor de
bază pentru funcșionarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primăriei orașului ștei și a aparatului permanent de lucru al Consiliului local
al orașului ștei, începând cu data de 01.09.2018
H.C.L. nr. 117/30.08.2018 – Proiect de hoatarare Privind stabilirea costului mediu
lunar de întreșinere pentru anul școlar 2018-2019, pentru copii înscriși la Creșa de Copii
ștei
H.C.L. nr. 118/30.08.2018 – Proiect de hoatarare Privind aprobarea
REGULAMENTULUI DE ÎNTREșINERE șI MENșINERE A SPAșIILOR VERZI DIN
ORAșUL șTEI
H.C.L. nr. 119/30.08.2018 – Proiect de hoatarare Privind împuternicirea
reprezentantului Consiliului local al orașului ștei în AGA SC Solceta SA – ștei, să
susșină: aprobarea ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA (Adunarea
Generală Ordinară a Acșionarilor) SC SOLCETA SA ștei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Boroianu Ion

SECRETAR
jrs. Dale Voichiţa Mariana
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