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Proces verbal

incheiat azi 79.12.2019 in sala de qedinfe a Consiliului Local al orasului $tei, cu
ocazia gedinlei ordinare a Consiliului I-ocal al oras,ului $tei din luna decembrie 2019. $edinla
a fost convocatd de cdtre Primarul oragului $tei pohivit Dispoziliei nr.345113.12.2019.
La gedinli sunt prezenti 14 consilieri locali (d1. Cioara Marius Dorel, dl. Jude Jan
Alexandru, dl. Cuc Adrian Manuel, dl. Ham Mihai, dl. Vulciu Ioan, dna. Boloca Nicoleta Presedinte de sedinti, dna. Coroiu Aurelia Manuela, dl. Duge Calin Ioan, dna. AfrusinerBan Adela-Maria, dl. Pirtea Dorel, d1. Staniqte Ovidiu, dl. Mortan Ioan, Boroiaau Ion qi dna.
Matei Cristina Monica) din totalul de l5 potrivit legii qi consilie','ul juridic al Consiliului local
jrs. Ionuj Oraq care intocmeqte procesul-verbal al gedinfei gi inregistreazd gedinfa audio pe
repodofon. Absenteazd nemotivat de la gedinld dl. Magda Sorin Ciprian.
Participd la qedinti din partea conducerii Primdriei orasului Stei:
- Viceprimar - ec. Cioari Maf,ius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichila Mariana.
Pentru suslinerea rapoartelor de specialitate si pentru buna functionare a sedinlei
participd la gedinli din partea aparatului permanent de lucru al Primdriei oragului $tei
Consilier Juridic Tirla Liciu, Consilieri Programe strategii Jola Rdzvan 9i Iudita Palffu
$edinla a inceput la ora 12:00, fiind televizatd de cd Nafional TV Beiug.

Nostru".

l. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi pentru ;edinla ordinara a
Consiliului Local al ora;ului $tei din data de 19 decembrie 2019, ora 12.00, care va avea loc
in sala de ;edinld a Consiliului local al ora;ului $tei
2. Proiect de hotdrdre Privind Aprobarea procesului verbal al Sedinlei
extraordinare convocate de tndatd a Consiliului Local al orasului $tei din data de 12
decembrie 2019
3. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea relelei Scolare a unitdlilor de invd\dmdnt de
stat Si particular preuniversitar care va funcliona la nivelul orasului $tei pentru anul Scolar
2020-202l
4. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea Programului Annual al Achiziliilor Publice
pentru anul 2020 pentru: orasul $tei, Colegiul Nalional "Avram lancu" $tei, Liceul
Tehnologic "Unirea" $tei, $coala Gimnaziald "Miron Pompiliu" $tei, S.C. Solceta S.A. $tei,
Spitalul Ordsenesc $tei $ Grddinila cu Program Prelungit Nr. I $tei
5. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea liestelor cuprinzdnd mijloacele fixe Si a
obiectelor de inventor propuse afi scoase din funcliune Si casare de cdtre Spitalul OrdSenesc
;tei
6.

Bilanl 2019

orasul $tei
7. Diverse

-

Raport annual privind starea economicd, sociald Si de mediu a UAT

dna. Boloca: in calitate de pregedinte de gedin!5, supune la vot aprobarea ordini de
fiind votatd de cltre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest punct s fost adoptat de cdtre consilierii locall

zi, aceasta

dna. Boloca: in calitate de preqedinte de gedintd, constate faptul cd, nu sunt inregistrate luEri
de cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi, considerardul astfel l[murit gi il supune la vot
acesta fiind votat de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest punct a fost aprobat de cdtre consilierii locali

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil acest PH.
dl. Duse: intreabd de ce nu sunt prezenli conducltorii acestor institufli la qedinld pentru a se
putea discuta cu ei despre proiectele ce le au in vedere pentru anul viitor.
dl. Viceprimar: spune c5, ace$tia nu au fost invitati la qedin!6 in primul rAnd datoritd faptului
cA sunt prin$i cu festivitdlile ocazionate de serbdrile de inchidere a anului, iar in al doilea
rAnd, s-a convenit cu ei, ca la inceputul anului viitor sI fie invitati intr-o qedinfd in care st se
prezinte de cdtre fiecare in parte realizdrile pentru 2019 qi planurile pentru anul2020.
dna. Boloca: constatA cd nu mai sunt inregistrate ludri de cuvdnt, propuneri sau discufii la
acest punct de pe ordinea de zi gi il supune la vot, acesta fiind votat favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali

dl. Duse: intreabd qi de aceastd datd, unde sunt mai marii institufiilor.
dl. Mortan: spune cd, nu a apucat si parcurgi totate materialele, dar din cAte a parcurs,
doreqte sd intrebe, la ce se referE lucrdrile de reabilitare de la capel5.
dl. Viceprimar: rdspunzdnd d-lui Mortan, spune ci, este vorba de lucrdri de reabilitare gi
reconditionare de la vechia capell, domnia sa inlelegand de unde se naqte confuzia, deoarece
titulatura este aceea$i pentru ambele edificii. Pe aceastd cale, solicitd dlui Mortan, in
calitatea sa de Consilier-Parohial sd gdseascd o noud denumire pentru vechia capeli, pentru
ca pe viitor sd nu se mai facd confuzie intre vechia capeld gi cea noud.
dl. Duse: intreabd cine este proprietaru acestei capele.
dl. Viceprimar: spune cd, Administrafia Publicd Locald a oraqului $tei este proprietarul.
dl. Du$e: intreabd de ce se percep taxe de folosinld a acestui 15cag in mor diferenfial pentru
alte culte religioase decdt cel Ortodox.
dl. Mortan: iqi incepe aloculiunea spunand cd, nu existd discrimindri in materie de taxe
percepute enoriagilor de orice religie. Domria sa mai spune cd, noua capeld a fost conhuitd
din bani alocafi de cdtre Administralia Publicd Locali gi din bani stran$i de la credincioqii
Bisericii Ortodoxe $tei, aproximativ 500 leilpersoand. Avdnd in vedere aceste aspecte,
ortodocqii pl5tesc o taxl de 50 de lie in timp ce cellelalte culte pldtesc o taxd de 100 lei.

Viceprimar: legat de Planul de Achizifii, domnia sa spune cd, acesta a fost pus in disculie
public[, dar dacd pe parcursul anului 2020 vor fi necesare intervenlii, acestea se vor putea
opera fErd niciun fel de piedici din partea Administratiei Publice Locale.
dna. Boloca: constati cd nu mai sunt inregistrate alte ludri de cuvdnt gi il supune la vot per
ansamblu, acesta fiind votat favorabil cu in unanimitate.
Acest proieu de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil acest PH.
dna. Boloca: constatd cd nu sunt inregistrate ludri de cuv6nt, propuneri sau discutii nici la
acest punct de pe ordinea de zi gi
supune la vot, acesta fiind votati favorabil in
unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locali

il

dl. lofa Rdzvan prezintd int-o prezentare in Power Point Bilantul pentru 2019 a
Administratiei Publice Locale a oraqului $tei, de asemenea, un exemplar al acestuia a fost
inaintat consilierilor locali orin e-mail orecum si in format letric.

dl. Pirtea: la final de an, transmite cetifenilor oraqului $tei un cdlduros La Mul1i Ani, multd
slndtate gi un an nou mai bun.
dna. Matei: doregte si transmitl tuturor Sdrbdtori Fericite, bucurdndu-se de buna colaborare
avutd in Consiliul Iocal in anul ce std sd se incheie. Totodatd, doreste si ureze un cilduros La
Mul|i Ani cetltenilor oraqului $tei.
dl. Mortan: le doregte tuturor multd sdnitate.
dl. Du$e: intreabi de ce de la persoanele fizice se percep impozite mai mari decdt de la
persoanele juridice in materie de cuantum incasat. Totodati solicitd executivului si gdseascd
o solulie pentru rezolvarea acestei situalii. lntr-o altd ordine de idei, solicitd executirului si
dea Solcetei saci meirajeri pentru colectarea selectivi a deqeurilor menajere.
dl. Staniste: ca rdspuns pentru dl. Duqe, spune ci, deja Consiliul Judetean Bihor a licitat toate
serviciile de salubrizare din jude!, urmdnd ca in aproximativ 2-3 luni sd se incheie contracte
cu cdqtigitorii acestor licitafii, drept urmare, Administra{ia Publicd Locald nu prea mai are ce
face momentan in domneniul salubrizdrii loale.
dl. Duse: mai solicitl executivului sI mai faci cdteva retuguri pe str. Crinului. De asemenea,
mai intreabd cdte maqini electrice sunt in oraE.
dl. Viceprimar: spune cd din cunoqtinfele domniei sale in oraq nu sunt maqini electrice, doar

hibrid.
dl. Duse: spune c[, pAn[ nu o si avem stafie de incdrcare nu vom avea magini electrice. in
final, doregte sd ureze Sdrbdtori Fericite, La Mulli Ani gi un an nou fericit h:turor qteienilor gi
sperd ca la anul sd avem gaz in oraqul $tei.
dna. Afrusinei-Ban: transmite cele mai calde urdri de bine qi La Mulli Ani colegilor consilieri
locali, mernbrilor executivului precum gi cetdlenilor oragului.
dl. Vulciu: Sdrbdtori Fericite qi La Mu[i Ani tuturor.

dl. Cuc: profiti de aceast5 gedinfd $i ureze tutuor cetilenilor oragului $tei Sirbitori Fericite
qi multd sdndtate pentru noul aa.
dl. Boroianu: La Mulfl Ani tuturor.
dl. Staniste: doreqte ca anul nou si aduci mai multe dotdri la Solceta, totodatd ureazd La
Multi Ani tuturor.
dna. Coroiu: ureazd tuturor sindtate, bucurii qi un an nou mai bun.
dl. Viceorimar: incepe prin a spune cd, din punctul domniei sale de vedere anul 2019 a fost
un an foarte bun dovadi fiind lista interminabild de investitii reaizare pe parcursul anului gi
prezentatd acum in Bilanlul de la final de an. In continuare, mulfumeqte futuror pentru buna
colaborare, precum gi pentru devotamentul de care au dat dovadd in implonentarea
proiectelor cu impact local. Domnia sa iqi doreqte ca anul 2020 sd ne aducd mai multZ
infelegere qi mai multi intelepciune, precum qi cel pufin la fel de multe realizdri ca gi anul
2019.In final, rreazd tuturor La Mulli Ani, Sdrbdtori Fericite alituri de cei dragi, Doamne
Ajutd gi mulfumegte incd o datd consilierilor locali pentru colabormea din anul 2019, rar
cetdtenilor le multumeqte pentru inJelegerea qi cooperarea de care au dat dovadd fafd de
disconfortul creat de lucrarile care au arut loc in oraq dealungul anului.
dna. Boloca: spune cd, ii revine domniei sale privilegiul de a avea ultimul cuv6nt in cadrul
acestei qedinte festive de Consiliu local, gi profitdnd de acest lucru, spune cE sperh ca
Na$terea Domnului si ne dea lumind gi noi speranfe pentn: anul 2020, sd avem parte de
bucurii, impliniri gi multi slnltate.
Avdnd in vedere faptul cd nu se mai inscrie nimeni la cuvAnt, dna. Boloca,
pregedintele de qedinfd, declarl qedinta inchisi.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi sedinta se incheie la ora 13:.20, drept pentru
care a fost incheiat prezentul proces verbal, care este format din 4 (patru) pagini.
BORDEROU CU IIOT;,RARILE ADOPTATE

H.C.L. nr. 156119.12.2019 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinla ordinard a
Consiliului Local al orasului Stei din data de 19 decernbrie 2079, on 12.00, care a avut loc in
sala de gedinld a Consiliului local al orasului Stei
H.C.L. nr. 157119.12.2019 - Privind aprobarea procesului-verbal al gedintei
Consiliului Local al oraqului $tei din data de 12.12.2019
H.C.L. nr. 158119.12.2019 - Privind aprobarea relelei qcolare a unitllilor de
invEfdmdnt de stat gi particular preuniversitar care va functiona la nivelul orEului $tei pentru
an:I qcolar 2020-2027
H.C.L. nr. 159119,12,2019 - Privind aprobnea Programului Annual al Achizifiilor
Publice pentru anul 2020 pentru: oraqul $tei, Colegiul Nafional *Awam lancu" $tei, Liceul
Tehnologic "Unirea" $tei, $coala GimnazialS "Miron Pompiliu" $tei, S.C. Solceta S.A. $tei,
Spitalul Ordgenesc $tei qi Grddinila cu Program Prelungit Nr. 1 $tei
H.C.L. nr. 160119.12.2019 - Privind aprobarea liestelor cuprinzdnd mijloacele fixe
qi a obiectelor de inventor propuse a fi scoase din funcJiune $i casare de cdtre Spitalul
Ordsenesc $tei
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