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Proces verbal

incheiat azi 09.03.2020 in sala de sedinte a Consiliului Local al orasului Stei, ou
ocazia gedinlei extraordinare a Consiliului locai al oragului $tei. $edinla a fost convocatd de
cdtre Primarul oraqului $tei potrivit Dispozi{iei nr. 83 din data de 6 martte 2020.
La sedinti sunt prezenli 13 consilieri locali (dl. Jude Alexandru Jan, dna. AJiasineiBan Adela-Maria, dna. Boloca Nicoleta, dl. Vulciu loan, dl. Staniste Ovidiu, dna Coroiu
Aurelia Manuela - Presedinte de sedintd. dl. Mortan loan, dl. Cioard. Marius Dorel, dl.
Harn Mihai, dl. Boroianu lon, dl. Cuc Adian Manuel, dl. Pirtea Dorel qi dna. Matei Cristina
Monica) din totalul de 15 potrivit legii, precum Ei consilierul juridic OraE Ionul care
intocme$te procesul-verbal al gedinfei qi inregisheazd audio qedinla.
Absenteazd nemotivat de la lucrdrile Eedinjei: dl. Duqe Cllin Ioan gi dl. Magda Sorin
Ciprian.
Participd la Eedinld din partea conducerii Prim5riei oraqului $tei urmdtorii:
- Primar - ing. Balaj Gheorghe Iulian;
- Viceprimar - ec. Cioard Marius Dorel;
- Secretar General - Dale Voichila Mariana.
$edin{a a inceput la ora 08:00.

Punctul 1: Alegerea pregedintelui de gedinfi pentru luna martie 2020

in

conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare gi Func{ionare a
Consiliului Local al oraqului $tei, dna. Dale Voichila Mariana Secretarul general al oraqului
$tei, supune la vot, alegerea preqedintelui de qedinfd pentru luna martie 202Q, in ordine
alfabeticd, respectiv pe d-na. Coroiu Aurelia Manuela, aceastd propunere fiind votatd
favoravbil in unanimiate.

strutt'
Punctul 2: Proiect de hotirire Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa
extraordinarl a Consiliului Local al oragului Stei din data de 9 martie 2020, ora 08:00,
care a avut loc in sala de gedin{i a Consiliului local al oragului $tei
LProiect de hotardre privind alegerea pre;edintelui de Sedinld pentru luna matlie
2020
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi pentru ;edinla extraordinard
a Consiliului Local al ora;ului ;tei din data de 9 martie 2020, ora 08.00, care va avea loc in
sala de ;edinld a Consiliului local al orasului $tei.
3. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea procesului verbal al Sedinsei ordinare a
Consiliului Local al orasului $tei din data de 27 febraarie 2020.
4. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea cofinantarii in valoare de 40%, din foi,tdul
bugetelui local al Ora;ului $tei pentru, Serviciul de utilitate publicd de distribulie a gcdelor
naturale, in baza H.G. nr.209/2019, resprezentdnd ansamblul activitdlilor;i

deffisurate de cdtre concesionar pentru sau in legdturd cu dctivitatea de distribulie a
gazelor naturale tn perimetrul concesiunii, respectiv OraSul $tei, judelul Bihor, inclusiv
serviciile de proiectare tehnicd, documentalii pentru obyinerea autorizaliei de construire,
construclia exploatarea Si dezvoltarea sistemului de distribulie a gazelor naturale Si
utilizarea acestora, conform precizdrilor din caietul de sarcini Si aprobarea documentaliei
pentru licitalie al concesiunii serviciului de utilitate publicd de distribulie a gazelor naturale
in orasul Stei avdnd urmdtorele documente:- caietul de sarcini al concesiunii serviciului de
utilitate publicd de distribulie a gazelor naturale, Contract-cadru li documentalia de
atribuire - licitalie publicd deschisd.
5. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea rectifi.cd.rii bugetului general al oraSului
pentru
anul 2020, cu sumd de 104,23 mii lei, atdt la partea de venituri cdt Si la partea de
$tei
cheltuieli, bugetul total al orasului $tei vafi. de 37,326,28 mii lei.
dna. Coroiu: in calitate de preqedinte de qedinf6, constatd faptul c6, toate cele 3 comisii de
specialitate ale Consiliului local al oraqului $tei au avizat favorabil acest punct $i nu sunt
inregishate ludri de cuvdnt, drept urmare supune la vot aprobarea ordinii de zi, aceasta fiind
votatd de cdhe consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest punct a fost votat de cdtre consilierii locali tn unanimitate de voturL

Punctul 3: Proiect de hotirAre Privind aprobarea procesului-verbal al qedinfei
ordinare a Consiliului local aI ora$ului $tei din data de 27.02.2020

Toate cele

3

comisii de specialitate au avizat favorabil prezentul PH ftrn

amendamente.
dl. Staniste: spune cd, la intervenfia domniei sale de la pct. 16 Diverse, nu i-a fost consemnatd
corect luarea de cuvAnt, astfel, spune cd, a spus urmdtoarele: "legat de Anexa 4 la Solceta,

domnia sa solicitat in repetate rdnduri achizilionarea unei masini noi pentru colectarea
deSeurilor, deoarece este nevoie de ea pentru buna desJdsurare a activitdlii firmei, iar pdnd
acum nu au fost alocate fonduri din bugetul local in acst sens, solicitdnd pe aceastd cale
executitmlui sd tind cont de acestd solicitare".
dna. Coroiu: in calitate de preqedinte de qedinld constatd faptul cd, nu mai sunt inregistrate
luiri de cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi Ei il supune la vot, cu modificarea propusi
de citre dl. Stanigte, aceasta fiind votat de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotdrdre a fost aprobat de cdtre consilierii locall

Punctul 4: Proiect de hotirire Privind aprobarea cofinantarii in valoare de 407o
din valoarea invesfiei, alocati din fondul bugetelui local al Oragului $tei pentru
finanlarea Serviciului de utilitate publici de distribufie gazelor naturale, in baza H.G.
^
desfigurate de citre
nr.20912019, resprezentAnd ansamblul activitifilor gi operafiunilor
pentru
concesionar
sau in leglturl cu activitatea de distributie a gazelor naturale in
perimetrul concesiunii, respectiv Oragul $tei, jude{ul Bihor, inclusiv serviciile de
proiectare tehnici, documentalii pentru obfinerea autorizaliei de construire, constructia
exploatarea qi dezvoltarea sistemului de distribufie a gazelor naturale qi utilizarea
acestora, conform precizirilor din caietul de sarcini gi aprobarea documentafiei pentru
ficitafie al concesiunii serviciului de utilitate publici de distribu(ie a gazelor naturale in
oraqul ttei avind urmltorele documente:- caietul de sarcini al concesiunii serviciului de
utilitate publici de distribufie t gazelor naturale, Contract-cadru gi documentafia de
atribuire - licitafie publici deschisi

Toate cele

3

comisii de specialitate

at

avrzat favorabil prezentul

amendurmente.

dl. Primar: spune cd, siptimAna trecut6, a fost intr-o delegafie la Bucureqti unde
serie de disculii pe tema gazului gi a infeles cd situafia la nivel nalional este una

discutat printre alfii qi cu Ministrul Fondurilor Europene care tocmai venise de la Bruxelles Ei
acesta nu a fost foarte incdntat de pirerea ce o au oflcialitilile de la Bruxelles despre faptul cd
Romdnia devine un consumator mai mare de gaze naturale. Pe viitor se doregte finanfarea de
cdtre Buruxe1les cu fonduri europene pentru implementarea de proiecte priYind incdlztrea
prin centrale care folosesc principiul cogenerdrii, aceasta fiind o sursd aitemativd de incilzire,
ecologicd gi prietenoasd cu mediul, producAnd atAt electricitate cAt Ei agent termic. Oradea are
deja implementat un asemenea sistem care este foparte eficient. Acestea fiind spuse, domma
sa propune consilierilor locali, sd urgenteze procedura de introducere a gazului in oraqul $tei,
acest 1ucru fEcAndu-se cel mai bine la acest moment prin cofinanlare din bugetul local al
oragulur $tei, deoarece dacd vom agtepta dupd legislatia Uniunii Europene, precum gi dupd
adaptarea ei la nivel nalional, s-ar putea sd mai treacd c6fiva ani pind c6nd introducerea
gazului in oraqul $tei sd devind realitate. In urma disculiilor purtate 1a Bucuregti cu fostul
director de la ANRE, a ajuns la concluzia cd, o contribufie de 40% este atrigdtoare pentru
posibili investitori, iar daci nici de aceastd dati nu se inscrie nimeni la licita{ie, domnia sa
este dispus sd majoreze cota la 60%;0, cu riscul de a trebui contractat un imprumut in acest
sens, menlionand totodatd cd, in timp aceasti investilie se va amorliza, iar sumele
imprumutate se vor recupera.
dl. Moratn: spune cd, din puncful de vedere al domniei sale, este normal ca U.E. sd nu fie de
acord cu extinderea refelelor de distribulie a gaz:ulli in Romdnia, deoarece pAnd acum gazul
mergea spre export, iar dacd la nivel na{ional se extind re{elele de distribufie, atunci mai pufin
gM va merge la export, iar jdrile occidentale vor hebui sd pldteascd mai mult pentru gazul
importd din RomAnia. De asemenea, domnia sa spune cE,
natural ce in mod normal
Buruxelles-ul impune Romdniei o tehnologie mult prea avansati, nefiind de acord cu acest
lucru din moment ce aceaste impunere nu se aplicd la nivel European, domria sa avdnd
cunoEtinge cd in sudul Germaniei incd mai sunt active centrale termice pe cdrbune. AvAnd in
vedere aceste considerente, se aratd de acord cu acest PH.
dl. Primar: mai doreqte sd atragd atenlia asupra faptului cd, majorarea cofinanldrii de la 0%o la
40%o s-a datorat faptului cd, niciun investitor din domeniul gazului nu s-a ardtat interesat sd
participe la licitalie, iar noi dorim sd introducem gazul cdt mai repede, mai ales cd avem toate
autonza{iile qi toat[ documentalia in reguld, prin unnare nu suntem dispugi s[ mai aqteptdm.
O cofinalare d,e 40o/o inseamnd automat pentru investitor o perioadi de arnorlizare a
investiliei mai micd, iar pentru noi o certitudine ci cineva se va arAta interesat de aceastd
investifie, iar lucr6rile sd inceapd cAt mai curdnd posibil.
dl. Moratn: in final, mai spune cd, in cadrul Eedin{ei de comisie s-au purtat o serie de discufii
cu privire la modul cum a fost formulat acest PH, membrii comisiei fiind in unanimitate de
acord cd acesta trebuie modificat, pentru cd, din actuala formulare reiese cd, se alocd 40% din
bugetul local al oraEului $tei, iar ceea ce se doregte de fapt este o cofinanlare de 40%o din
valoarea investitiei, in acest sens solicitdnd doamnei Secretar General modificarea formuldrii
PH-ului.
dna. Coroiu: in calitate de preqedinte de qedinld constata faptul cd, nu mai sunt inregistrate
ludri de cuvAnt la acest punct de pe ordinea de zi gi il supune la vot, in vananta propusd de
cdtre dl. Mortan qi comisia nr. 2, aceasta fiind votatd de cdtre consilierii locali favorabil in
unanimitate.
Acest proiect de hotdrdre a fost aprobat de cdtre consilierii locall

il

Punctul 5: Proiect de hotir6re Privind aprobarea rectificirii bugetului general al
oraqului $tei pentru antlJ 2020, cu suma de 104,23 mii lei, atit la partea de venituri cAt
qi la partea de cheltuieli, bugetul total al oragului $tei va fi de 37,326,28 mii lei

Toate cele
amendamente.

3

comisii de specialitate

at

avizat

favorabil prezentul PH lird

dna. Coroiu: in calitate de pregedinte de qedinld constati faptul cd, nu sunt inregistrate ludri
de cuvdnt la acest punct de pe ordinea de zi il considerd l[murit gi il supune la vot, aceasta
fiind votat de cdtre consilierii locali favorabil in unanimitate.
Acest proiect de hotdrAre a fost aprobat de cdbe consilierii locall

dl. Primar: cu prilejul Zilei InternaJionale a Femeii, doreqte si ureze tuturor femeilor multi
sinitate, bucurii pentru familiile acestora qi un cdlduros La Mulli Ani!
dl. Mortan: intreabl ce mlstri au fost luate la nivel local legate de Coronavirus?
dl. Primar: in ceea ce priveqte Coronavirusul, domnia sa spune cd, va avea chiar azi o qedinl5
cu Managerul Spitalului Ordqenesc $tei, impreund cu domniqoara doctor Baic Daciana,
precum qi cu Directorii institutiilor subordonate la nivel local. Comitetul pentru situalii de
urgenld de la nivel local s-a intrunit de la inceputul anului gi pAnd in prezent de 2 ori, pentru a
stabili o serie de mdsuri privind igiena in instituliile de la nivel local, mdsuri impuse de cdtre
Ministerul Sdndtdfli qi D.S.P. Bihor pentru combaterea Coronavirusului. La intrunirea de azi,
domnia sa doregte sd verifice qi sd se asigure ci sunt respectate mlsurile de igien5 stbilite. De
asemena domnia sa face apel la cetdteni si respecte restricfiile de trafic impuse la nivel
nafional sau la nivelul Uniunii Europene.
d1. Pirtea: soliciti suplimentarea sumelor alocate pentru cadrele medical e cre activeazd la
institufiile de invdfdment din oralul $tei.

zi

qedinfa se incheie la ora 08:50, drept
pentru care a fost incheiat prezentul proces-verbal, care este format din 4 (patru) pagini.

Nernaifiind alte puncte pe ordinea de

BORDEROU CU HOT;,RARILE ADOPTATE

H.C.L. nr. 47109.03.2020 - Privind alegera pregedintelui de gedin{d pentru luna

marlue 2020 in persoana d-nei Coroiu Aurelia Manuela

48109.03.2020 - Privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinla
extraordinard a Consiliului Local al orasului Stei din data de 9 martie 2020, on 08:00, care a
avut loc in sala de sedintd a Consiliului local al orasului Stet
H.C.L. nr. 49/09.03.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al qedinlei ordinare
a Consiliului Local al oraqului $tei din data de 27 februarie 2020
H.C.L. nr. 50/09.03.2020 - Privind aprobarea cofinanlarii in valoare de 40%;o din
valoarea investiei, alocatd din fondul bugetelui local al Oragului $tei pentru finan{area
Seruiciului de utilitate publicd de distribulie a gazelor nahrale, in baza H.G. nr.20912019,
resprezentdnd ansamblul activitdtilor qi operaliunilor desfiqurate de cdtre concesionar pentru
sau in leg[tur5 cu activitatea de distribu]ie a gazelor naturale in perimetrul concesiunii,
respectiv Oraqul $tei, judeful Bihor, inclusiv serviciile de proiectare tehnicd, documentalii

H.C.L.

nr.

pentru obtinerea autorizaliei de construire, construcJia exploatarea qi dezvoltarea sisternului
de distribuJie a gazelor naturale gi utilizarea acestora, conform precizdilot din caietul de
sarcini gi aprobarea documentafiei pentru licitafie al concesiunii serviciului de utilitate
publicd de distribulie a gazelor naturale in oraqul gtei av[nd urmdtorele documente:- caietul
de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publicd de distribulie a gazelor naturale,
Contract-cadru 9i documenta{ia de atribuire - licitafie publicd deschisd
H,C.L. nr. 51tO9.03.2020 Privind aprobarea rectificirii bugetului general al
oraqului $tei pentru anul 2020, crt suma de 104,23 m1i lei, atAt la partea de venituri cdt 9i la

-
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