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Proces verbal

incheiat azi 31.01.20f9 in sala de gedinle a Consiliului Local al oragului gtei, cu
ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local al oragului $tei din luna ianuarie 2019. $edinta a
fost convocatd de cdtre Primarul oragului $tei potrivit Dispoziliei nr. 23 din data de 25
ianuarie 2019.

La gedinja sunt prezenfi 15 consilieri locali (dl. Cioara Marius Dorel, dl, Jude
Alexandru Jan, dl. Cuc Adrian Manuel-Presedinte de sedintd, dl. Vulciu Ioan, dl. HaLrn
Mihai, dna. Afrusinei-Ban Adela-Maria, dna. Boloca Nicoleta, dl. StaniEte Ovidiu, dna.
Coroiu Aurelia Manuela, dl. Boroianu Ion, dl. Magda Sorin Ciprian, dl. Duse Calin Ioan, ,Cl.
Mortan Ioan, dna. Matei Cristina Monica si dl. Pirtea Dorel) din totalul de 15 potrivit legii gi
consilierul juridic al Consiliului local jrs. Ionu! Orag care intocmegte procesul-verbal al
Eedin!ei.

Participd la gedinJd din partea conducerii Primdriei oragului $tei:
- Viceprimar - ec. Cioard Marius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichila Mariana.
Pentru suslinerea rapoartelor de specialitate si pentru buna functionare a sedinfei
participd la gedinla din partea aparatului permanent de lucru al Primdriei oragului $tei
urmatorii: jrs. Hasan Andrei, ing. Mu! Dan Ei insp. Schmadl Ioana.
$edinfa a inceput la ora 13:00,
$edinla este televizatd de Nalional TV BeiuE.

Potrivit Regulamentului de Organtzare Ei Funclionare a Consiliului Local al oraEu.lui
$tei, dna. Secretar - jrs. Dale Voichila Mariana, dd cuvdntul pregedintelui de gedin!6 alles
pentru luna ianuarie 2019 prin HCL ru. 1107.01.2019, respectiv dl. Cuc Adrian Manuel, cere
rosteqte intr-un cadru solemn, rugdciunea,,Tatdl Nostru".

l. Aprobarea ordinii de
2. Aprobarea proceselor

zi
verbqle ale ;edinlelor Consiliului Local al ora;ului
$rei din dara de 12.12.2018, 14.12.2018 ;i 20.12.2018.
3 ,Proiect de hotdrdre Privind aprobarea planului de acliuni Si de lucrdri de
interes local pentru repartizarea orelor de muncd prestate lunar de cdtre beneficiarii de
sume acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garant'at,
pentru anul 2019
4. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea majordrii salariilor de bazd pentru
funclionarii publici Si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primdriei ora;ului $tei Si aparatul permanent de luuu al Consiliului Local al ora;ului $tei,
incepdnd cu data de 01.01.2019
5. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea qderdrii UAT -orasul $tei, prin Consiliul
local al ora;ului $tei, la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard ,, Molii, fara de Piatrd".
6. Informare privind avizul negativ de la Inspectoratul $colar Judelean
Bihor pentru releaua ;colard a unitdlilor de invdldmdnt de stat Si particular preuniversitar
care vafuncliona la nivelul ora;ului $tei pentru anul ;colar 2019- 2020.

7. Informare privind Planual de Acliune in domeniul organizdrii, administrdrii
acorddrii serviciilor sociale la nivelul orasului Stei pentru anul 2019.
8. Diverse.
Acest punct

;i

afost adoptat de cdtre consilierii locali.

dl. Cuc: in calitate de pregedinte de gedinfd, constat[ faptul cd, nu sunt inregistrate ludri

de

cuv6nt la acest punct de pe ordinea de zi;i supune la vot aprobarea celor trei procese-verbale,
din luna decembrie 2018, acestea fiind votate de cdtre consilierii locali favorabil in
unanimitate.
Acest punct afost aprobat de cdtre consilierii locali.

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil, fara amendamente acest PH.
dl. Cuc: constatd ca nu sunt inregistrate ludri de cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi qi il
supune la vot, acesta fiind votat favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre cons,ilierii locali.

Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil acest PH.
dl. Mortan: intreabd dacd majorarea la care face trimitere acest PH vizeazd. doar persoanele
care au salariul minirn pe economie?
dl. Viceprimar: spune ca, vor beneficia de prevederile acestei hotarAri asistenlii sociali de pe
raza oraqului $tei plecum Ei doua persoane angajate la Comparlimentu Zone verzi din cadrul
Primdriei orasului Stei.
dl. Cuc: constatd ca nu mai sunt inregistrate ludri de cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi
gi il supune la vot, acesta fiind votat favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotarare afost adoptat de catre cons'ilierii locali,

Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil fara amendamente qi acest PH.
dl. Viceprimar: spune cd, in cadrul Comisiei nr. 1 s-a discutat in amdnunt acest punc:t,
domnia sa prezentdnd colegilor de comisie beneficiile ce le poate oferi o astfel de asociere. lln
continuare expune Ei in plenul Consiliului local facilit[lile ce le prezintd aceastd asociere.
Totodata mai spune cd, in data de 18 ianuarie 2019 a avut o intAlnire personale cu Primarul
localit{ii Zlatna, membrd in aceastd Asocia{ie, iar acesta a bine-venit intentia de aderare a
oragului $tei.
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dl. Cuc: constatd ca nu mai sunt inregistrate alte lu[ri de cuvAnt la acest punct de pe ordin,:a
de zi gi il supune la vot, acesta fiind votat favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotarare afost adoptat de cutre consilierii locali.

dl. Stanigte: intreabd, de ce dl. Director al actualului Colegiu Terhnic "LINIREA" $tei, nu es;te
prezentla lucrarile acestei gedinfe, domnia sa, nefiind prezent nici in gedinlele pe comisii'
dl. Viceprimar: rdspunzind d-lui StaniEte, spune cd, in momentul cAnd au avut loc Eedinli:le
pe comisii in cadrul istituliei conduse de domnia sa, a avut loc o inspeciie, iar azi, domnia sa
a fost convocat de dimineala sa ia parte la o qedinla la ISJ Bihor, De asemenea, mai spune c6,
Directorul Adjunct, absenteaz[ din rnotive medicale.
dl. Staniste:inbazacelor relatate de cdtre dl. Viceprimar, solicitd ca dl. Cernea Lucian sd fre
invitat sd ia parte la ulmdtoarea qedinfd de Consiliu local, deoarece trebuie lamurite o serie de
aspect cu privire la insititulia condusi de cf,tre domnia sa.
At. Vtortan: iEi arat[ nemuilumirca fald de faptul cd, ISJ Bihor are o atitudine Ei un
comportament ostil fala de o institulie de invlldmAnt de pe raza oragului $tei, insititulie
finanlata Ei din bugetul local. Domnia sa, apreciazd, cd, din moment ce Consiliul local aloc[
fonduri pentru buna desfdqurare a activitdlilor din cadrul aceastei institulii, ar trebui ca ISJ
cu Consiliul local inainte de a lua decizii majore cu plivire la modul de
BihoruA ,.
"or.rrrlte
organizare al instituliei de invdlamAnt respective'
dl] Vicerpimar: mai spune cd, din docume rtele delinute la acest moment, procedura de
schimbare a denumirii este aproape finalizata, respectiv, de la data de 0I-02.2019 nc'ua
denumire fiind de: Liceul Tehnologic "LINIREA" $tei'
dna. Boloca: spune cd, avdnd in vedere aceste date, ConsiliuLl local nu mai are ce face in
aceastd spe![.

df HafU considerd opofiund deschidera de cdtre Consiliul local a unei aciiuni in instanth, in
u..rt rg1rr, solicit[ compartirnentului juridic din cadrul Primariei sd ana\zeze situalia 9i s[
prezinte Consiliului local opJiunile de care dispune in cazul de fa!a,
dl. Mortun, spune ;i domnia sa cd, din moment ce Directorul insituliei a renun]at la luptd,
Consiliul local ar trebui sd renunle qi el.
dl. Duge: se arat[ de acord cu cele spune de citre dl' Moftan.
dl'Il** susline in continuare propunerea avutd anterior, respectiv, efectuarea demersurilor
in instant.
dl. Du$e: spune cd, dacd era vorba de o cauz6, ce merita apdtatd', o cauzd pentru care sd se
frpt" r; Consiliul local, Directorul sau Directorul Adjunct al instituiiei trebuia sd fie prezernti
la luqdrile acestei gedinle gi sd igi suslind punctele de vedere irL favoarea menlinerii denumirii
actuale, dar din moment ce nu e prezent niciun reprezentat al instituliei de invaidmlint,
apreciazd c[, s-a renunfat la orce formd de luptd gi gi-au acelttat ordinele primate de la ISJ

Bihor.

Consilierii locli au luat la cunostinla de conlinutul acestei informdri.

dl. Mortan: sesizeazd conducerea Prim[riei oragului $tei cu privire la un canal care vine de [a
Penny Market gi se intersecteaz[ cu str. Andrei MureEanu, iar in zilele ploioase inuncld
aceastd stradS.

dl. Stani$te: legat de sesizarea d-lui Mortan, spune cd, gtie despre ce este vorba qi se lucrea:l[
la rezolvarea situa{iei.

dl. Du$e: incepe prin a ridica problema cAinilor vagabonzi din orag, cAini care au fdcut o
victimd, un cetdlean a fost mugcat in fala magazinulurLa2 Pasi, in acet sens, intreaba cum a
gestionat Primlria ora$ului $tei aceast[ situalie. in continuare, intrab[ daca Primaria va mai
face addpostul pentru cAini despre care se vorbea anul trecut. Mai doreqte sd intrebe dac[, sau luat mdsuri impotriva celor care "deverseaz6" cdini in oragul $tei din localitdlile
invecinate? Dacd s-au identifrcat aceste persoane, deoarece de 2 luni avem montate Ei puse in
funcliune camera de supraveghere in oragul $tei, care pot ajuta la acest demers.
dl. Vulciu: spune cd,, o analizd a situaliei efectivelor canine din orag precum Ei din zond, poale
incepe prin solicitarea de informalii de la medicii veterinari care iqi desfdEoard activitatea'in
zona $teiului, medici care au obligalia sd cunoasca efectivele canine detinute de fiecare
persoand frzicd. ;i j uridica.
dl. Mortan: legat de cele spuse de cdtre dl. Vulciu, spune cd, doar medicii veterinari care
aparlin de DSV Bihor au aceastd obligafie, nu Ei medicii veterinari care au practici private.
dl. Viceprimar: spune cd, in urma sesizdrilor, s-au luat, se iau gi se vor lua mdsuri privind
capturarea cdinilor vagabonzi din orag gi plasarea lor la centrele specializate.
dl. Du$e: mai doregte si atragd atenlia cu privire la o groapd care se afld in fala casei d-lui
Tripa, pe str. Miron Pompiliu, qi intreabi, cine va rezolva aceastd problemS. In continuare,
solicit, din nou, curdlarea ganlurilor de pe str. Crinului gi str. Aleea Miron Pompiliu.
Totodati, mai solicitl, rezolvarea situaliei parcdrilor din fala Liceului tr. 1, parcdn care se
extind acum gi pe str. Crinului, zona devenind din ce in ce mai aglomeratd.
dl. Cuc: spune c6, problema parcdrilor din acea zon6, precum gi din tot oragul, este gestionatd
de cdtre Polilia oragului $tei, pe aceastd cale, recomandd d-lui Duge sd se adreseze organelor
de polilie abilitate pentru descongestionarea situaliei parcdrilor pe str. Lucian Blaga gi pe str.
Crinului.
dl. Duse: o altd problema pe care domnia sa doregte sa o ridice este aceea de la interseclia
strazilor Lucian Blaga, Miron Pompiliu Ei Aleea Miron Pompiliu, unde scuarul este gresit
amplasat, astfel intreab[ daca executivul Primariei a intreprins vreun demers in vederea
reamenajdrii zoneri respective, reamenajare care s6 corespundd standardelor gi necesit[1il,cr
care se impun. In continuare, intreabd dacd au fost incepute demersurile pentru experlizarea
podului de pe str. Lucian Blaga. In final, intreabd care este situalia introducerii gazului in
oragul $tei.
dl. Harn: solicitd executivului sd ia atitudine, cu privire la cdinii vagabonzi precum gi la o
problemd care in ultima perioadd s-a accentuat, respectiv cerqetorii din oragul $tei, care devin
din ce in ce mai numeroqi qi mai agresivi atAt verbal cdt Ei fizic, mai ales cu cei care refuzd sd
le satisfacd cererile. Astfel, domnia sa propune ca executivul impreund cu Polilia oragului
$tei Ei Jandarmeria dacd este cazul, sd se mobllizeze, gi sd intreprinda acliuni privind
combaterea directd a fenomenului cergetoriei de pe raza oragului $tei.
dl. Stani$te: ureazd tuturor un an nou mai bun gi sperd ca anul 2019 sd aducd achizilii noi de
magini gi utilaje la S.C. Solceta S.A. $tei.
dl. Duse: intreabd cum stdm cu proiectele privind achizilia de maEini gi utilaje de la firma <1e
salubrizare a Consiliului local al oragului $tei, respectiv S.C. Solceta S.A.
dna. Boloca: legat de problema cAinilor abandonafi, spune cd, domnia sa a fost martord in
repetate rdnduri cum noaptea pe la orele 2, 3, vin ma;ini care aduc cdini in oragul $tei, ace,st
lucru se intdmpldndu-se in cartierele mdrginage ale oraEului. Datoritd intunericului, nu a reuqit
sd identifice numerele de inmatriculare ale acestor magini, dar sperd c[, acest lucru va fi
posibil cdtde curAnd, datorita sistemului de supraveghere video recent instalat in oraE.
In continuare, gi domnia sa atrage atenlia asupra fenomenului cerEetoriei care a luat
amploare in ultima perioadd. Totodatd, mai atrage atenlia asupra faptului cd, cerEetorii nu se
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limiteazd doar la cerEit in zonele intens circulate din orag, ci acegtia se plimbd gi prin cartiet,3,
iar dacd gdsesc u;a unei case deschis[, intrd {br[ menajamente ;i fura tot ce gdsesc. Mulli
dintre locuitorii oraEului sunt personae de vdrstaalll-a, Ei nu ar dori ca aceste mici fuituri:;d
se transforme in tAlhlrii sau chiar mai rdu, deaorece dacd aceste personae sunt surprinse cle
'proprietari in timp ce sustrag bunuir, s-ar putea ca situa{ia sd degenereze in altercalii sau chiar
mai rdu. Pe aceastd cale, solicitd executivului ca impreund cu Polilia si se mobilizeze ;i sb
combatd acest fenomen inainte ca situafia sa scape de sub control. Mai doregte sA spunA faptrul
ca,maTeapajoritate a cer$etorilor din ora$ul $tei provin din oragul Vagclu.
In final, spune cd, parcarea de pe str. Lucian Blaga este suprasaturatd datoritd
faptului c6, mulli dintre elevii claselor terminale ale institu{iei de invdlamAnt au premise cle

;iffi;:#iHHT.'.1"H;tilli'*.,u,ar

domniei sale era gerul poliliei orasului gtei, ra
agteptau la garl pe cergetori qi ii intorceau din

solicitarea Primdriei, Polilia Ei Jandarmeria ii
drum, nepermilindu-le accesul in oraq.
dl. Du$e: spune cd, sistemul de supraveghere video este instatlat gi dat in folosinld Poliliei
oragului $tei de aproximativ 2lun| astfel, solicit[ ca Polilia sd prezinte o statisticd cu privire
la eficienla acestui sistem.
dl. Magda: intrabd dacd pentru asigurarea permanenJei la serviciul de supraveghere video al
oraEului $tei se vor face angajari?
dl. Viceprimar: incepe prin a ura tuturor un an nou mai bun gi se aratd foarte inc6ntat de

modul cum se deruleazd aceastd gedin![, aleqii locali sunt colegiali, discu{iile 'in
contradictoriu se poartd cu respectarea demnitelii gi solemnitdlii gedinlei, drept urmare,
domnia sa sperd ca anul 2019 sd aducd cdt mai mult gedinle de acest gen, pentru cd doar prin
inlelegere Ei conciliere se vor putea rczolva situaliile nepldcute qi probleme care apar.
In continuare, spune c6, dl. Primar lipsegte de la lucrdrile acestei gedinle, deoaret:e
incepdnd cu orele 11:30 in cadrul Primdriei oraEului $tei, are loc un control de la ADRNV
Cluj, obiectul controlului hind acela de verificare in teren a conformitalii amplasamentelor gi
actelor depuse la proiectul privind Modemizarea Ambulatoriului de la Spitalul OrdEenesc
$tei. Astfel dl. Primar insolegte comisia in verificdrile la faja locului, iar domnia sa reprezintd
executivul in qedinla ordinard a Consiliului local de azi.
In ceea ce privegte, problema apelor menajere de pe str. Aleea Miron Pompiliu,
spune cd, aceasta se va rezolva cu celeritate, indata ce vremea va permite. Totodata spune cd,
aceasta este cuprinsd intr-un proiect de reabilitatre ca se va demara in cel mai scurt timp
posibil.
Legat de problema cAinilor comunitari, spune cd, din 2013 Ei pdna in prezent au
fost intreprinse periodic acliuni privind capturarea lor si transportarea la addpostuLri
specializate, in acest sens avem contrac cu o firmd specializati. Domnia sa are cunogtin!5
despre incidentul din fala magazinului La 2 Pagi, drept urrnare, a desemnat 3 persoane din
cadrul Comaprtimentului Zone Yerzi care sd captureze in regim de urgenlb cdinii care rse
dovedesc agresivi. De asemena a solicitat medicului Veterinar din oraEul $tei sa asigure
suportul logistic necesar pentru prinderea cAinilor. in momentul in care sunt capturale 3
exemplare, automat le trimitem la firma cu care avem contract pentru gestionarea acestr)r
situalii, deoarece, aceastd firmd nu poate veni in teren oridecdte ori le solicitdm prezenla,
vizitele lor fiind periodice, astfel, dacd apar situalii critice, putem acliona de indatd cu echipa
constituitd la nivelul Primdriei impreund cu mediul Veterinar din oraEul $tei.

Privitor la interseclia strdzilor Lucian Blaga, Miron Pompiliu gi Aleea Miron
Pompiliu, domnia sa spune c5, incd de anul trecut s-a fbcut adresS cdtre CNAIR privind
remediarea situafiei, dar nu s-a primit rf,spuns, astfel s-a revenit cu o noud adresd la care
aEteptdm rdspuns.

Cu privire la expertizarea podului de pe str. Lucian Blaga, spune c6, acesta va fi
prinsd intr-un proiect care se va depune pentru a fi finanlat din Fondul de Investilii aprobat
prin HG 11412018.
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Referitor la problema privind cergetoria, solicitd consilierului juridic al consiliului
local ca mdine sd facd o adresd cdtre Polilia oragului $tei, prin care se solicite sprijin in
vederea combaterii cu celeritate a acestui fenomen.
Cu privire la introducerea gazului in oraEul $tei, spune cd, avem cadrul legislativ
adecvat, dar incd nu au apdrut Normele metodologice de aplicare a acestui act normativ. Din
informaliile pe surse delinute de cdtre domnia sa, se vehiculeazd ca acestea sd apard la finalul
lunii urmdtoare.

in ceea ce prive$te canalizarile infundate, spune
SOLCETA se cautd soluliile pentru remedierea lor.

c[, impreun[ cu cei de la

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi gedinla se incheie la ora i4:00, drept
pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal, care este format din 5 (SgSe) pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE

H.C.L. nr. 9/31.01.2019 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinla ordinard a
Consiliului Local al oragului $tei din data de 31 ianuarie 2019, ora 13.00, care a avut loc lin
sala de gedinfd a Consiliului local al oragului $tei
H.C.L. nr. 10/31.01.2019 - Privind aprobarea proceselor-verbale al gedinlelor
Consiliului Local al oragului $tei din data de 12.12.20f8, 14.t2.2018 qi 20.12.2018,
H.C.L. nr. 11/31.01.2019 - Privind aprobarea planului de acliuni gi de lucr[ri cle
interes local pentru repartizarea orelor de muncd prestate lunar de cdtre beneficiarii de sunre
acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 4161200I privind venitul minim garantat, pentru
anuI2019

H.C.L. nr. 12131.01.2019 - Privind aprobarea majoriirii salariilor de bazd penb'u
funclionarii publici Ei personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primdriei
oraEului $tei gi aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al oraqului $tei, incepdnd c:u
data de 01 .01 .2019

H.C.L. nr. 13131.01.2019 - Privind aprobarea ader[rii UAT -oragul $tei, priin
Consiliul local al oragului $tei, la AsociaJia de Dezvoltare Intercomunitarb ,,MoJii, Jara cle
Piatr6"
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