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Proces verbal

incheiat azi
ocazia qedinfei
cdtre Primarul orasul

La qedinf[

Ovidiu, dna. Coroiu
Mihai. dl. Boroianu I,
din totalul de 15 potri
care intocmegte

Absenteazd
Ciprian.
Participi la

Pentru
B61an Cristina din

.10.2019 in sala de sedinte a Consiliului Local al orasului Stei. cu
a Consiliului Local al oragului $tei. $edinta a fost convocatd de
i $tei potrivit Dispozifieinr.294 din data de 18 octombie2019.
prezen\i 13 consilieri locali (dl. Jude Alexandru Jan, dL Vulciu loan
\ dna. Afrusinei-Ban Adela-Maria, dl. Cuc Adian Manuel , dl. Stani;te
urelia Manuela. dl. Mortan loan. dl. Cioard Marius Dorel. dl. Harn
dl. DuSe Cdlin loan, dl. Pirtea Dorel ;i dna. Matei Cristina Monica)
it legii, precum qi consilierul juridic al Consiliului local jrs. Orag Ionut
I al qedintei gi inregistreazdaudio qedinfa.
ivat de la lucrlrile qedinlei dna. Boloca Nicoleta gi dl. Magda Sorin

infi din partea conducerii Primiriei oraqului $tei urmdtorii:
imar - ec. Cioard Marius Dorel:
- jrs. Dale Voichila Mariana.
Rapoartelor de specialitate participi la lucrdrile qedintei urmdtorii:
rl Compartimentului Resurse Umane gr dl. Jota Daniel din cadrul

bil.

Compartimentului
Sedinta a

la ora 13:00.

Consiliu

Tatil Nostrut'.

l.

Proiect de
a Consiliului Local
loc in sala de sedintd
tt
2. Proiect
ConsiliuluiLocal al
3. Proiect de
funcliune de cazare i
,,Avram fanal".

4. Proiect
local al ora;ului

fidrdre privind aprobarea ordinii de zi pentru ;edinla extraordinard
orasului Stei din data de 24 octombrie 2019, ora 13.00, care va avea
Consiliului local al ora;ului $tei.
al ;edinfei
hotdrdre Privind Aprobarea procesului verbal
i $tei din data de 02.10.2019

hotdrdre Privind infiinlarea unei structuri de primire turisticd cu
ora;ul ;tei, la etajul 3 al Internatului din cadrul Colegiului Nalional

Privind aprobarea contului anual de execulie al bugetului
pe anul 2018, ( contul de execulie venituri si contul de executie

de hotdrdre

-lz

cheltuieli), conform situalieifinanciare la 31.12.2018, depusd la Direclia Finanlelor Publice
Oradea
5. Proiect de hotdrdre Privind anularea unor obligalii .accesorii datorate bugetului
local al orasului $tei.
6. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea organigramei, a statului de funclii Ei a

numdrului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului ora;ului $tei,
modificate conform OUG 57/2019, privind Codul administrativ
7. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea punerii la dispozilie a terenurilor din
inventarul domeniului public si privat al ora;ului $tei( CF-51036 domeniul privat al orasului
$tei, CF-s1628 domeniul privat al ora;ului $tei, CF-51602 domeniul privat al orasului $tei),
punerea la dispozilie a terenurilor din CF-51630, proprietate Cuc Valentin cu drept de
superficie pentru orasul $tei, punerea la dispozilie a terenurilor proprietatea ASOCLAIIEI
URBARALE $TEIIJ, cu acord notarial de trecere pentru releaua de gaz pe terenurile
ASOCIATIEI URBARULE $TEIU, punerea la dispozilie a terenurilor propietatea doamnei
Bota Alexandra Georgiana (dovedit cuCF-50536) cu acord notarial de trecere pentru
releaua de gaz Si punerea la dispozilie a terenurilor propietatea comunei Lunca, cu acord de
trecere pentru releaua de gaz, conform HCL nr. 57/din 05 iunie 2019, terenuri care vor fi
ocupate definitiv pentru realizarea sistemului de distribulie a gazelor naturale in orasul $tei,
judelul Bihor, cdtre concesionarul relelei de distribuyie a gazelor naturale din orasul $tei.
8. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea documentaliei pentru desfisurarea
procedurii de licitalie publicd pentru concesionarea serviciului de utilitate publicd de
distribulie a gazelor naturale in ora;ul $tei, judelul Bihor, respectiv: aprobarea caietului de
sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publicd de distribulie a gazelor naturale,
aprobarea Contractului -cadru al concesiunii serviciului de utilitate publicd de distribulie a
gazelor naturale, precum Si aprobarea documentaliei de atribuire a concesiunii servi<:iului
de utilitate publicd de distribulie a gazelor naturale.

dl. Vulciu: in calitate de preqedinte de ;edin!5, constatd faptul c[, toate cele 3 comisii de
specialitate ale Consiliului local al oragului $tei au avizat favorabil acest punct gi nu sunt
inregistrate lu[ri de cuvdnt, drept urmare supune la vot aprobarea ordinii de zi, aceasta fiind
votati de c[tre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest punct afost votat de cdtre consilierii locali in unanimitate de voturL

Toate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH frrd

amendamente.

dl. Vulciu: in calitate de preqedinte de gedin!6 constatd faptul c5, nu sunt inregistrate luiiri de
cuv0nt la acest punct de pe ordinea de zi gi il supune la vot, aceasta fiind votat de cltre
consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotdrAre a fost aprobat de cdtre consilierii locali

.Pz.!-

Toate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH ferd

amendamente.

dl. Mortan: intreabd dacd cele 100 de locuri de cazarc se regdsesc in incinta Colegiului
Nafional "Awam Iancu" $tei.
dl. Viceprimar; rispunzdnd d-lui Mortan, spune ci, cele 100 de locuri sunt repartizate pe raza
oraqului $tei, repectv la Hotelul Lipscani, Colegiului Nalional "Awam Iancu" $tei, Pensiunea
Premier. La Colegiului National "Awam Iancu" $tei sunt amenajate un numdr de 8 camere
cu cdte 4paturi fiecare.
dl. Harn: intreabd dacd se poate pune in funcliune gi Hotelul Bihorul, administrat momentan
de cdtre S.C. Solceta S.A. $tei?
dl. Viceprimar; apreciazd intervenlia d-lui Harn ca fiind foarte pertinentd gi spune c6, va care
printr-o adres[ scrisd, un punct de vedere de la conducerea S.C. Solceta S.A. $tei in cel mai
scurt timp.
dl. Vulciu: in calitate de pregedinte de qedinfd constati faptul cd, nu mai sunt inregistrate luiri
de cuv6nt la aoest punct de pe ordinea de zi, drept urmare il considerd ldmurit gi il supune la
vot, aceasta fii:nd votat de cbtre consilierii locali prezenli favorabil in unanimitate
Acest proiect de hofirAre a fost aprobat de cdtre consilierii locali

Toate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH |are

amendamente.

dl. Vulciu: in oalitate de pregedinte de qedinJd constatd faptul cd, nu sunt inregistrate ludri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi, drept urmare supune la vot, aceasta fiind votat de
cdtre consilierii locali prezer\i favorabil in unanimitate
Acest proiect de hofirdre afost aprobat de cdtre consilierii locslL

Toate cele

3

favorabil prezentul

PH

f.ard

amendamente.

dl. Vulciu: in calitate de pre;edinte de qedinf[ constatd faptul cd, nu sunt inregistrate ludri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi gi il consider[ ldmurit, drept urmare il supune la vot,
aceasta fiind votat de c[tre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hofirilre afost aprobat de cdtre consilierii locsll

Toate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH

fdrdl

amendamente.

dl. Vulciu: in r:alitate de pregedinte de qedin!5 constatd faptul cd, nu sunt inregistrate luiri de
cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi gi il considerd ldmurit, drept urmare il supune la vot,
aceasta fiind v,otat de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotdrdre afost aprobat de cdtre consilierii localL

z)'

Punctul 7: Proiect de hotirAre Privind aprobarea punerii la dispoziliie
^
terenurilor din inventarrnl domeniului public si privat al oragului $tei( CF-51036
domeniul privat al oragului $tei, CF-51628 domeniul privat al oraqului $tei, CF-51602
domeniul pri''r,at al oraquLlui $tei), punerea la dispozifie a terenurilor din CF-51630'

proprietate Crnc Valentin cu drept de superficie pentru oragul $tei, punerea ln disparzifie
a terenurilor proprietate:r ASOCIATIEI URBARIALE $TEIU, cu acord notarial de
trecere pentru refeaua de gaz pe terenurile ASOCIATIEI URBARIALE $TEIU'
punerea la diispozifie a llerenurilor propietatea doamnei Bota Alexandra Georgljiana
(dovedit cuClt-50536) cu acord notarial de trecere pentru re{eaua de gaz qi punerara la
dispozifie a terenurilor propietatea comunei Lunca, cu acord de trecere pentru refeaua
de gaz, conform HCL nr.57ldin 05 iunie 2019, terenuri care vor fi ocupate definitiv
pentru realizztrea sistemului de distribufie a gazelor naturale in oragul $tei, judte{ul
Bihor, citre croncesionarul refelei de distribu[ie a gazelor naturale din ora;ul $tei

Toate cele

3

connisiii

de

specialitate

au

avrzal favorabil prezenturl

PH fitrl

amendamente.

dl. Vulciu: in calitate de preEedinte de gedinld constatb faptul c[, nu sunt inregistrate luErri de
cuvdnt la ar;est punct de pe orclinea de zi gi il consider5 l6murit, drept urmare il supune la vot,
aceasta fiind votat de cdtre corrsilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest p,roiect de hottdriire a fost aprobat de cdtre consilierii locali.

Puncturl 8: Proiect de hotirAre Privind aprobarea documentalliei penl.ru
desfiqurarea procedurii dLe licitafie publici pentru concesionarea serviciului de utill-itate
pubfici de distribufie a gazelor naturale in oragul $tei, judeful Bihor' respeictiv:
aprobarea carietului de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publicil de
distribu-tie a 2lazelor naturale, aprobarea Contractului -cadru al concesiunii servicjiului
de utilitate publici de distribu{ie il gazelor naturale, precum qi aprohrarea
documentafie.i de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publicl de dtistriburfie a
gazelor natural

Toate cele

3

cornisii de specialitate au avizat favorabil prezentttl PH fdrir

amendamente.

dl. Vulciu: in calitate de pre;e,dinte de Eedinfd constatd faptul c[, nu sunt inregistrate luiiri de
cuv|nt la acest punct de pe or<linea de zi gi il considerd l6murit, drept urmare il suLpune la l'ot,
aceasta fiind votat de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotdrfrre a fost aprobat de cdtre consilierii locali.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi gedinla se incheie la ora 13:15, rlrept
pentru cate a fost incheiat preirentul proces-verbal, care este format din 5 (cinci) pagini.
BOFI.DEROU CU HOTARARILE ADOPTATE
127124.10.2019 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru seiCinta
extraordinard a Consiliului Local al oragului $tei din data de 24 octombne20l9l, ora 1.3:00,
care a avut loc in sala de sedirLfd a Consiliului local al oraqului $tei

H.C.L,

nr.

-

Privind aprobarea procesului-verbal
12812,1.110.2019
extraordinare rle indatd a consiliului local al oraqului $tei din data de 02"10.2019
H.C.L, nr.

al ger-linJei

ui

H.C.L. nr.129124.10.2019 - Privind infiin{area unei structuri de primire turisticd cu
func{iune de ciazue in ora,sul $tei, la etajul 3 al Intematului din cadrul Colegiului Nafional
,,Avram Iancu"

nr.

-

Privind aprobarea contului anual de execulie al
L30/24.10.2019
bugetului local al oragului $tei pe anul 2018, ( contul de execufie venituri gi contul de
execulie cheltuLieli), conform situafiei financiare La31.12.2018, depusd la Direclia Finantelor
Publice Oradeer
H.C.L. nr. 131124.10.2019 Privind anularea unor obligalii accesorii datorate
bugetului local al oraqului $tei
H.C.L. nr.132124.10.2019 - Privind aprobarea organigramei, a statului de funclii gi a
numdrului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului ora;ului $tei, modificate
conform OUG 5712019, privind Codul administrativ
H.C.L. nr.133124.10.2019 - Privind aprobarea punerii la dispozifie a terenurilor din
inventarul domeniului public si privat al oragului $tei( CF-51036 domeniul privat al oraqului
$tei, CF-5162tt domeniul privat al ora,sului $tei, CF-51602 domeniul privat al oraqului $tei),
punerea la dispozilie a terenurilor din CF-51630, proprietate Cuc Valentin cu drept de
superficie penliru ora;ul $tei, punerea la dispozi[ie a terenurilor proprietatea ASOCIAIIEI
URBARIALE $TEIU, cu acord notarial de trecere pentru reJeaua de gaz pe terenurile
ASOCIATIEI URBARIALE $TEru, punerea la dispozifle a terenurilor propietatea doamnei
Bota Alexandra Georgiana (dovedit cuCF-50536) cu acord notarial de trecere pentru refeaua
de gaz gi punerea la dispozilie a terenurilor propietatea comunei Lunca, cu acord de trecere
pentru refeaua de gaz, conform HCL nr. 57ldin 05 iunie 2019, terenuri care vor fi ocupate
definitiv pentrru realizarea sistemului de distribulie a gazelor naturale in oragul $tei, judeful
Bihor, cdtre concesionarul refelei de distribulie a gazelor naturale din oraqul $tei
H.C.L. nr. 134124.10.2019 - Privind aprobarea documentafiei pentru desfigurarea
procedurii de licitalie publicl pentru concesionarea serviciului de utilitate publica de
distribulie a gzuelor naturale in oragul $tei, judeful Bihor, respectiv: aprobarea caietului de
sarcini al concesiunii serviciului de utilitate public[ de distribufie a gazelor naturale,
aprobarea Contractului -cadru al concesiunii serviciului de utilitate publicd de distribulie a
gazelor naturale, precum gi aprobarea documentafiei de atribuire a concesiunii serviciului de
utilitate publicd de distribufie a gazelor naturale

H.C.L.

-

SECRETART]L GENERAL
AL ORA$IILUI $TEI
jrs. Dale Voichila

.-i=

