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Proces verbal

at azi 02.10.2019 in sala de sedinte a Consiliului Local al oraqului $tei, cu
inlei de indatl a Consiliului Local al oragului $tei. $edinta a fost convocat[ de citre
ocMra
Primaru oraqului $tei potrivit Dispozifiei nr. 288 din data de 1 octombie2019.

gedinf5suntprezen!i10consi1ierilocali(dl.JudeAlexandruJan,dL,@

Ovidiu,

Dorel
juridic

dna. Afrusinei-Ban Adela-Maria, dna. Boloca Nicoleta, dl. Stani;te
Coroiu Aurelia Mqnuelq. dl. Mortan loan, dl. Cioard Marius Dorel, dl. Pirtea
dna. Matei Cristina Monica) din totalul de 15 potrivit legii, precum gi consilierul
Consiliului local jrs. Oraq Ionuf care intocmegte procesul-verbal al gedinfei.
nemotivat de la lucrdrile gedintei dl. Harn Mihai, dl. Magda Sorin Ciprian,
Ion, dl. Duqe Cdlin Ioan gi dl. Cuc Adrian Manuel.
ipi la qedinla din partea conducerii Primdriei oragului $tei urmltorii:
- Viceprimar - ec. Cioard Marius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichita Mariana.
entru sustinerea Rapoartelor de specialitate participd la lucrdrile qedinjei urmdtorii:
Tocu! Teodor Sorin, dl. jrs. Hasan Andrei qi dl. jrs. Tirla Liviu.
a inceput la ora 09:00.

cele 3 comisii de specialitate au avizat favorabil acest PH

$tei,

S

al

dl.

v

vit Regulamentului de Organizare qi Funclionare a Consiliului Local al oragului
General al oraqului $tei - dna. jrs. Dale Voichila Mariana supune la vot
Preqedintelui de gedinld pentru luna octombie 2019, in ordine alfabeticd, respectiv
Ioan, propunerea fiind votatl favorabil in unaimitate.

Proiect de hotdrdre privind alegerea preSedintelui de Sedinld
Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi pentru ;edinla de indatd a
i Local al ora;ului $tei din data de 02 octombrie 2019, ora 09.00, care va avea loc
sedintd a Consiliului local al orasului Stei.
in sala
. Proiect de hotdrdre Privind Aprobarea procesului-verbal al Sedinlei Consiliului
Local orasului $tei din data de 26.09.2019.
Proiect de hotdrire Privind predarea catre Ministerul Dezvoltdrii Regionale,

Publice prin Compania Nalionald de Investilii "C.N.I.' 5.4., a
tului Si asigurarea condi1iilor tn vederea executdrii obiectivului de investilii

ei

Proiect
Judetul

- ,,Construire Bazd Sportivd Tip 2 fn Localitatea $tei, Strada Lucian Blaga, Nr.6,

cu doud

nr.24,
cu doud
nr. 2A,
doamna

nr.2A,
str. A
renunt

teritori
Inte
dl. Vul
I
votatd

Proiect de hotdrdre Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament
) din blocul de locuinle ANL, situat in ora;ul $tei, str. Poet Andrei Mure;anu,
. Z-3, ap. 32, judelul Bihor domnului Bogdan-Ana Rdnan-Alex
Proiect de hotdrdre Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament
camere) din blocul de locuinle ANL, situat in ora;ul $tei, pe str. Andrei Muresanu,
. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap. 27, judelul Bihor doamnei Cioanca Laura- Ioana- Carolina. '
Proiect de hotdrdre Privind aprobarea schimbului locuinlei ANL, delinuld de
TINCA DR,{GAN CORINA-ANCA situatd in ora;ul $tei, str. Poet Andrei Mure;anu,
. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap. 27, judelul Bihor cu locuinla A.N.L. situatd in ora;ul $tei, pe
Mure;anu, Bloc Z-4, sc. B, etaj II, ap. 19, judelul Bihor, rdmasd vacantd in urma
ii la aceasta a domnului Balaciu Daniel Andrei.
Proiect de hotdrdre Privind desemnarea reprezentantului unitdlii administrativ ora; $tei prin Consiliul local $tei in Consiliul Director al Asocialiei de Demoltare
dtard ,,Molii, lara de Piatrd"
: in calitate de pregedinte de ;edinfd, constatd faptul cd, toate cele 3 comisii de
ale Consiliului local al oraqului $tei au avizat favorabil acest punct gi nu sunt
ludri de cuvdnt, drept urmare supune la vot aprobarea ordinii de zi, aceasta fiind
cltre consilierii locali favorabil in unanimitate.
cest punct afost votat de cdtre consilierii locali tn unanimitate de voturL

oate cele

3

comisii de specialitate

au

avizat favorabil prezentul PH

farFt

dl. Vul q: in calitate de pregedinte de gedinld constatd faptul c6, nu sunt inregistrate ludri de
cuv0nt
acest punct de pe ordinea de zi gi il supune la vot, aceasta fiind votat de cdtre
consili
cestproiect de hotdrdre afost aprobat de cdtre consilierii locall

oate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH

flardl

intreabi ce inseamnd aceasti Bazd Sportivd.
imar: rispunzAnd d-lui Mortan, spune c[, aceastl Bazi Sportiv[ va fi compusd
dintr-un teren sintetic de mini fotbal, vestiare, duguri qi toalete, C.N.I. asigur6nd finanfarea ei
1n
obligalia Administraliei Publice Locale a oragului $tei fiind doar aceea de a
asigura ilitdile. Totodatl, domnia sa mai spune c[, valoarea investiliei este de aproximativ
:

100.

dl.

v

de

vot,

euro.
u: in calitate de pregedinte de qedinli constatd faptul cd, nu mai sunt inregistrate ludri
la acest punct de pe ordinea de zi, drept urmare il considerd ldmurit gi il supune la
fiind votat de cdtre consilierii locali prezenfi favorabil in unanimitate
proiect de hotdrdre afost aprobat de cdtre consilierii locali

bate cele

3

comisii de specialitate au aizat favorabil prezentul PH frrd

imar: explicd ce s-a intdmplat, respectiv motivul pentru care este nevoie

scuze

regret
dl. Vr
de cu
cdtre

de
a 3 HCL-uri, acesta fiind o eroare uman[, pe care domnia sa gi-o asumi, cerdndu-qi
aceastd cale atdt consilierilor locali cdt gi solicitanjilor de locuinle A.N.L. care cu
fost indugi in eroare de aceste 3 HCL-uri.
: in calitate de preqedinte de gedinld constatd faptul c6, nu mai sunt inregistrate ludri
la acest punct de pe ordinea de zi, drept urmare supune la vot, aceasta fiind votat de

ilierii locali prezenti favorabil in unanimitate
cestproiect de hotdrilre afost aprobat de cdtre consilierii locall

oate cele

3

comisii de specialitate au aizat favorabil prezentul PH

fEre

in calitate de pregedinte de gedinfd constati faptul ci, nu sunt inregistrate ludri de
acest punct de pe ordinea de zi gi il considerS l5murit, drept urmare il supune la vot,
ind votat de cltre consilierii locali favorabil in unanimitate.
proiect de hotdrdre afost aprobat de cdtre consilierii locali
:

cuvdnt
aceasta

oate cele
cuvdnt
aceasta

3 comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH flrA

: in calitate de preqedinte de gedinli constati faptul c5, nu sunt inregistrate ludri de
acest punct de pe ordinea de zi gi il considerd lemurit, drept urmare il supune la vot,
ind votat de citre consilierii locali favorabil in unanimitate.
proiect de hotdrdre afost aprobat de cdtre consilierii locali

oate cele

3

comisii de specialitate au aizat favorabil prezentul PH

fiardt

; igi incepe alocutiunea prin a spune c5, in toatd Jara mai este doar o asociatie
profil, respectiv in Delta Dundrii, acest gen de asociaJii urmdrind sd promoveze
zonelor defavonzare din !ard. Administralia Publicd locald a oragului $tei a
dezvol
aderat I aceastd asocialie in luna ianuarie 2019, urmitorul pas este acela de a se desemna
Consiliului Iocal al ora$ului $tei care s[ fac6 parte din Consiliul Director al
acestei
i, domnia sa propundndu-l in acest sens pe dl. Primar. In continuare mai spune
c5, din
asocialie fac parte un num5r de 49 de UAT-uri, care se extind pe teritoriul a 5
judele
De asemenea, mai spune c5, pentru exercitiul Bugetar al Uniunii Europene
2021-2027, se va aloca pentru Romdnia suma de 1.600.000.000 euro pentru
din peri
care are

3

spus, la nivel de tard sunt legal
doar doud, aceasta qi cea din Delta Dun5rii. Principalele obiectiv ce vor fi finanlate
bani sunt: infrastructur[. turism. sdndtate. invltdmdnt.
: in calitate de preqedinte de qedinld constatd faptul cd, nu mai sunt inregistrate lu[ri
la acest punct de pe ordinea de zi qi il considerd ldmurit, drept urmare il supune la
fiind votat de c6he consilierii locali favorabil in unanimitate.
cest proiect de hofirdre afost aprobat de cdtre consili.erii localL

activit[tilor acestor asociafii, care a$a cum a mai

consti
cu
dl. Vul
de

vot,

pentru

zi

gedinfa se incheie la ora 09:45, drept
a fost incheiat prezentul proces-verbal, care este format din 4 (patru) pagini.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de

BORDEROU CU TTOTANANTLE ADOPTATE

Consili
sala de

.C.L. nr. 119/02.10.2019 - Privind alegerea pregedintelui de qedin![ pentru luna
2019 inpersoana d-lui Vulciu Ioan
.C.L. nr. 120102.10.2019 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa de indati a
i Local al oraqului $tei din data de 2 octombrie 2019, ora 09:00, cure a avut loc in
intd a Consiliului local al orasului Stei
.C.L. nr. 121102.10.2019 - Privind aprobarea procesului-verbal al ;edinfei ordinare
,ui local al oragului $tei din data de 26.09.2019
C.L. nr. 122102.10.2019 - Privind predarea catre Ministerul

amp

Proiect
Judetul
(

Andrei

Dezvolt[rii Regionale,

iei Publice prin Compania Nalionald de Investilii "C.N.I." S.A., a
gi asigurarea condiliilor in vederea executlrii obiectivului de investilii

- ,,Construire Bazd Sportiv[ Tip 2 in Localitatea $tei, Strada Lucian Blaga, Nr.6,
ihor"
C.L. nr. 123102.10.2019 - Privind repartizarea unui apartament ANL vacant
cu doud camere) din blocul de locuinle ANL, situat in oraqul $tei, str. Poet
ureganu, nr.2A,bl. Z-3, ap.32,judegul Bihor domnului Bogdan-Ana Rdzvan-Alex
L. nr. 124/02.10.2019 - Privind repartizarea unui apartament ANL vacant
cu doud camere) din blocul de locuin{e ANL, situat in oragul $tei, pe str. Andrei
nr.2A,bl. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap.27,judeful Bihor doamnei Cioanca Laura- Ioana-

C.L. nr. 121102.10.2019 - Privind aprobarea schimbului locuinfei ANL, de,tinufd de
doamna TINCA DRAGAN CORINA-ANCA situatd in oraqul $tei, str. Poet Andrei
nr.2A,bl. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap.27,judeful Bihor cu locuinfa A.N.L. situatd in
oragul
, pe str. Andrei Mureganu, Bloc Z-4, sc. B, etaj II, ap. 19, judeful Bihor, rlmasd
urma renunfdrii la aceasta a domnului Balaciu Daniel Andrei
vacantd
.C.L. nr. 121102.10.2019 - Privind desemnarea rcprezentantului unitdlii
iv - teritoriale orag $tei prin Consiliul local $tei in Consiliul Director al Asociafiei
lntercomunitard,,Mo[ii,
EDINTE DE $EDINT
Vulciu Ioan

\
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+

SECRETART]L GEI\ERAL
AL ORA$LLUr $TEr
jrs. Dale Voichila

