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Proces verbal

incheiat azi 28.11.2019 in sala de qedinte a Consiliului Local al orasului Stei, cu
ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local al oragului Stei din luna noiembrie 2019. $edinfa
a fost convocatd de cdtre Primarul ora.sului $tei potrivit Dispoziliei nr. 325122.11.2019.
La gedinld sunt prezenli 14 consilieri locali (dl. Cioara Marius Dorel, dl. Jude Jan
Alexandru, dl. Cuc Adrian Manuel, dl. Ham Mihai, dl. Vulciu Ioan, dna. Boloca Nicoleta,
dna. Coroiu Aurelia Manuela, dl. Duqe Calin Ioan, dna. Afrusinei-Ban Adela-Maria Presedinte de sedinti, dl. Pirtea Dorel, dl. Staniqte Ovidiu, dl. Mortan Ioan, Boroianu Ion qi
dna. Matei Cristina Monica) din totalul de 15 potrivit legii qi consilierul juridic al Consiliului
local jrs. Ionut Orag care intocmeqte procesul-verbal al gedintei qi inregisheaz[ gedin]a audio
pe reportofon. Absenteazl nemotivat de la qedinli dl. Magda Sorin Ciprian.
Participi la gedintd din partea conducerii Primdriei oraqului $tei:
- Viceprimar - ec. Cioari Marius Dorel;
- Secretar - jrs. Dale Voichita Mariana.
Pentru suslinerea rapoartelor de specialitate si pentru buna functionare a sedintei
participi la sedintd din partea aparatului permanent de lucru al Primdriei ora$ului $tei ing.
topo. Tocuj Sorin.
Participd la qedintd, in calitate de invitat, dl. Aron Comel Radu, Manager General al
Spitalului Or[qenesc $tei.
$edinla a inceput la ora 13:00, fiind televizati de cE Na{ional TV Beiuq.

Nostru".

dl. Viceprimar: proprme suplimentarea ordinii de zi cu 1 punct care vor ocupa pozitiile 6 de
pe noua ordine de zi. Domnia sa motiveazd aceastd suplimentare prin faptul cd, aprobarea
acestui PH cat mai uget posibil este vitald pentru buna desfEqurare a activitelilor la nivelul
UAT $tei. De asemena, domnia sa mai spune cd, acest PH au fost discutat qi avizat in
qedinfele pe comisii ale Consiliului local al oraqului $tei care au precedat aceast[ fedinld.
Astfel noua ordine de zi va ardta in felul urmdtor:
I. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi pentru pedinga ordinard a
Consiliului Local al orasului Stei din data de 28 noiembrie 2019, ora 13.00, care va avea loc
in sala de sedinld a Consiliului local al orasului $tei
2. Proiect de hotdrdre Privind Aprobarea procesului verbal
Sedinlei
extraordinare convocate de indatd a Consiliului Local al orasului $tei din data de 01
noiembrie 2019
3. Proiect de hotdrdre Privind, aprobarea modificdrii statului de funclii pentru
Aparatul de specialitate al Primarului orasului $tei

al

4. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru
LICITATU PUBLIC'{ DESCHIS'I Privind concesionarea Serviciului de utilitate publicd de
distribulie a gazelor naturale in orasul $tei, judelul Bihor, in baza H.G. nr.209/2019,
reprezentdnd ansamblul activitdlilor Si operaliunilor desJdsurate de cdtre concesionar pentru
sau in legdturd cu dctivitatea de distribulie a gazelor naturale in perimetrul concesiunii,
respectiv OraSul $tei, judelul Bihor, inclusiv serviciile de proiectare tehnicd, documenta|ii
pentru oblinerea autorizaliei de construire, construclia exploatarea Si dezvoltarea sistemului
de distribulie a gazelor naturale Si utilizarea acestora ln orasul $tei, judelul Bihor
5. Proiect de hotdrd.re Privind APROBARE INTOCMIRE STUDIU DE
FEZABILITATE PENTRU UR],{ATOARELE STRAZI: AVRAM UNCU, MINERULUI,
IUDOR VLADIMIRESCU, PANTEA PETRU, OCTAVUN POPA $I TEIULU, IN OM$UL
$TEI, judelul Bihor
6. Proiect de hotdrdre priind insuSirea valorilor de piald oblinute in utma
evaludrilor imobiliare pentru terenurile apa(indnd inventarului bunurilor din domeniul
public al orasului $tei, judelul Bihor
7. Diverse
dna. AfrusinelBan: in calitate de preqedinte de qedin!5, supune la vot aprobarea noii ordini de
zi, aceasta fiind atd de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest punct a lost adoptat de cdtre consilierii locall

de preqedinte de qedin!5, constatd faptul cE, nu sunt inregistrate
ludri de cuvAnt la acest punct de pe ordinea de zi, considerdndul astfel ldmurit qi il supune la
vot acesta fiind votat de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.

dna.

AfrusinelBan: in calitate

Acest punct

a

fost aprobat de cdtre consilierii localL

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil acest PH.
dna. Afrusinei-Ban: constatd cd nu sunt inregistrate lulri de cuvAnt, propuneri sau disculii 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 locall

dl. Viceprimar: spune cA, pe langd propunerea formulati in cadrul Comisiei nr' 1, respectiv
dl. Pirtea Dorel, domnia sa doreqte sd il propun5 pe dl. Staniqte ovidiu care sd faca parte din
aceasta comisie.

in urma acestuia s-a consemnat urmatorul rczttltat: dl' Pirtea
Dorel a inregistrat 12 voturi'bentru" qi 2 voturi "impotrivd", iar dl. Stanigte Ovidiu a
Se trece la vot secret.

inregistrat 14 voturi "pentru".
dna. Afrusinei-Ban: constati cd nu mai sunt inregiskate alte luiri de cuv6nt qi il supune la vot
per ansamblu, acesta fiind votat favorabil cu in unanimitate.
Acest proicct de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locall

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil acest PH.
dna. Afrusinei-Ban: constata cd nu sunt inregistrate ludri de cuvdnt, propuneri sau disculii
nici la acest punct de pe ordinea de zi gi il supune la vot, acesta fiind votatd favorabil in
unanimitate.
Acest proiect de hotarare a fost adoptat de catre consilierii locall

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3 ale Consiliului local al orasului Stei au avizat
favorabil acest PH.
dna. Afrusinei-Ban: constatd c[ nici de aceaste datd nu sunt inregishate ludri de cuvdnt,
propuneri sau discutii nici 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 consilierii locall

dl. Aron: prezintd pe scurt consilieri lor locali, acuzafiile relatate de cltre o percoand anommd
in ziarul Jumalul Bihorean, carc le vizend pe dna. dr. Linca Elena, dna. dr. Iagdr Aranka 9i
pe dna. Asistentd Sef Awam Gianina, domnia sa spundnd cA, acestea au fost audiate in cadrul
Comisiei de Eticd a Spitalului, Comisia va face o serie de recomandari, ce vor fi inaintate
Consiliului Director al Spitalului, iar ulterior domnia sa va veni sd le prezinte Consiliului
Local al oragului $tei.
dl. Duse: facAnd trimitere la un citat din Biblie, spune cd: "dupd denunlwile anonime sd nu
ne ludm pentru cd nu sunt demne de aceste wemuri" am incheiat citatul. In continuare spune
cd, acest citat a fost bun cu 2000 de ani in urmd qi este bun 9i acum. Totodati domnia sa
doregte sd felicite conducerea Spitalului pentru poriectele ce 1e are in derulare impreund cu
Primdria gi Consiliul local qi mai doreqte sd felicite personalul medical care activeazd la
Spital, care in opinia domniei sale este dernn de toatd lauda gi aprecierea.
dl. Viceprimar: spune cA, articolul la care dl. Aron a fdcut referire, aduce un alion imaginii
Spitalului precum qi oragului $tei gi doreqte sd fie luate mdsurile care se impun potrivit legii.
De asernnenea, mai spune c[, dl. Aron a venit in ceastd gedint[, deoarece, domnia sa crede cd,
membrii Consiliului local trebuie s[ fie informali in permanent despre tot ceea ce se intAmpld
la nivelul orasului $tei.

dl. Aron: spune cd, din discufiile purtate cu pacienlii qi cu aparfindtorii, nu a primit niciodatd
informatii de genul celor vehiculate in presd, repectiv solicitate qi dare de mit6, nici in ceea ce
priveqte personalul medical si nici cel auxiliar. De asemenea, domnia sa mai spune cd, la
nivelul Spitalului, pacientii qi apa(indtorii completeazd chestionare de satisfacfie, unde au o
rubrici distinct5, care adreseazi direct acest subiect, respectiv, cererea gi/sau darea de mitl
sau de alte atenfii, qi in niciun chestionar nu au fost semnalate cazuri de acest gen. in
continuare, domnia sa mai spune cd, la nivelul Spitalului, sporul pentru condilii vitimitoare
acordat celor care activeazdla palealie este de 35% gi se acordd tuturor.
dl. Duse: sperd ci acest incident sd nu afecteze procesul de acreditare al Spitalului gi propune
dlui Aron sd dea in judecatl ziarul, iar cu banii oblinuli s[ facd investi]ii penhu Spital.
dna. Coroiu: spune c5, a arut in doul rdnduri tangenli directd cu dna. dr. Linca gi in ambele
cazud comportamsntul domniei sale a fost impecabil.
dna. Matei: in aceeaqi ordine de idei, spune cd, din contactul pacient/medic ce l-a anrt cu dna.
dr. Iagir, aceasta a avut un comportament ireproqabil.
dna. Boloca: il felicitd pe Managaul Spitalului Or5genesc $tei pentru activitate gi pentru
parcursul ascendent al unitdJii, totodat[ domnia sa considerd cd din cele prezentate, nu se
impune sanctionarea d-nei dr. Linca Elena.
dl. Viceprimar: spune cd, se doreqte ca Spitalul Ordqenesc $tei sd fie rnotiv de mdndrie si de
profesionalism in ceea ce priveqte serviciile prestate, deoarece acesta oferd ingrijire medicald
pentru aproximativ 35.000 de personae din zona lirnitrofi oragului $tei gi doregte pe aceastd
cale, ca dl. Aron sd informeze Primdria qi Consiliul local cu felul cum va evolua aceastd speld
qi dacd se va considera necesar, domnia sa sustine acfionarea in instanld a Zian:Jti Jumalul
Bihorean qi implicit a acelei personae anonime.
dl. Duse: il intreabd pe dl. Aron, dacd la nivelul orEului $tei, avem aparat de analize pentru
urini.
dl. Aron: rdspunzAnd d-lui Duqe spune cd, da, un asemenea apart existd, dar pentru analize
microbiologice, aceste probe sunt trimise la un laborator de la Beiuq, deoarece la nivelul
unitdtii nu existd compartiment de microbiologie. Cu toate acestea, rezultatele sunt transmlse
la fel de repede pacientilor/solicitanlilor qi in aceleaqi condifii ca qi la laboratoarele de la
Beiu9.

Avdnd in vedere faptul c[ nu se mai inscrie nimeni la cuvdnt, dna. Afrusinei-Ban preqedintele de qedintd, declard gedinla inchis[.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi gedinla se incheie la ora 13:30, drept pentru
care a fost incheiat prezentul proces verbal, care este format din 5 (cinci) pagini.
BORDEROU CU HOTiRARILE ADOPTATE

H.C,L. nr. 144128.11.2019 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinla ordinard a
Consiliului l,ocal al oraqului $tei din data de 28 noiembrie 2019, ora 1 3.00, care a arut loc in
sala de sedinli a Consiliului local al oragului $tei
H.C.L. nr. 145/28.11.2019 Privind aprobarea procesului-verbal al qedinlei
Consiliului Local al oragului $tei din data de 01-11.2019
H.C.L. nr. 146128.11.2019 - Privind, aprobarea modificdrii statului de funcfii pentru
Aparatul de specialitate al Primarului oragului $tei
H.C.L. nr. 147128.11.2019 - Privind aprobarea Comisiei de Evaluare a ofertelor
pentru LICITATIA PUBLICA DESCHISA Privind concesionarea Serviciului de utilitate
publicl de distribufie a gazelor naturale in oraqul $tei' judeful Bihor, in baza H.G.
nr.209120I9, reprezentdnd ansamblul activitdfilor Ei operaliunilor desfEqurate de cdtre
concesionar pentru sau in legdturd cu activitatea de distribulie a gazelor naturale in perimetrul
concesiunii, respectiv OraEul $tei, judeful Bihor, inclusiv serviciile de proiectare tehnici,

documentafii pentru oblinerea antoizalia de construire, construclia exploatarea gi
dezvoltarea sistemului de distribufie a gazelot naturale gi utilizmea acestora in oragul $tei,
judeful Bihor
Privind APROBARE INTOCMIRE STUDru DE
H.C.L. nr. 148128.11.2019
FEZABILITATE PENTRU I]RMA^TOARELE STRAZI: AVRAM IANCU, MINERULI.]I,
TIIDOR VLADIMIRESCU, PANTEA PETRU, OCTAVIAN POPA $I TEruLUI, IN
ORA$IJL $TEI, judeful Bihor
H.C.L. nr. 149128.11,2019 - Privind insuqirea valorilor de piafd obtinute in urma
evaludrilor imobiliare pentru terenurile apa(in6nd inventarului bunurilor din domeniul public
al oraqului $tei, judelul Bihor
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PRE$EDINTE DE $EDINTA
Afrusinei-Bal Adela-Maria

SECRETARUL GENERAL AL
oRA$ULUr $TEr

