JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat a2i,24.04 2014la sala de sedinte a Consiliului local al orasului Stei,
cu ocazia sedintei de lucru ordinare a acestuia la care participa un mrmar de 14
consilieri, din totalul de 15 si csjrs.Consiliu local, dl.Oras Ionut, absentand
dl.consilier local Cuc Adrian.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dnii ing.Balaj Gheorghe
Iulian, primar si cs.jrs.Tirla Liviu, care o inlocuieste prin Dispozitranr.g0l20I4 pe dna
secretai csjrs.Dale Voichita Mariana, dansa facand parte dintr-o comisie pentru
a posturilor vacante din cadrul institutiei, la data si ora tinerii
ocuparea prir,
"orr..,rs
sedintei. Participa la lucrarile sedintei dl.Bodea Cristian, senator PNL de Bihor.
Pentru uiig.rrut" sonorizare si inregistrare sedinta participa dl.Sere Alin'
informatici aniar pentru redactare proces verbal dl.csjrs.Tirla Liviu.
Sedinta a inceput la orele 13,00, fiind convo catainbaza Dispozitiei Primarului
nr.8312014 si filmata de postul local de televiziune National TV Beius.
Dl.Tirla Liviu ,constatand prezentaconsilierilor in vederea adoptarii de
hotarari valabile, da cuvantul drei consilier local Grozaloana- Cristina, care intr-o
sedinta anterioara a fost aleasa presedinte de sedinta pentru luna in curs, in vederea

conducerii lucrarii sedintei.
punctul 1: Aprobarea ordinii de zi.DraGroza Ioana Cristina supune spre
aprobare ordinea de-zi asedintei ordinare.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de
voturi.
punctul 2: Aprobarea proceselor verbale de la sedintele de Consiliu local din
data de 10.03.2014 si27.03.2014. Acest punct a fost votat cu 13 voturi pentru si o
abtinere, Miara Horia.
punctul 3: Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii postului de
asistent medical generalist la Cabinetul medical Scolar-Sco aIa Grmnaziala ',Miron
pompiliu,, Stei, in post de asistent medical generalist principal.s e ptezinta situatia din
comisii, dupa care se trece la vot.Acest punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
punctul 4: Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii postului de
asistent medical generalist la Cresa de Copii, Stei, in post de asistent medical
generalist principal. Se prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la vot.Acest
punct a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
punctul 5: Proiect de hotarare privind repartizarca unui aparlament ANL din
blocul de locuinte ANL situat pe str.Poet Andrei Muresanu, ttr.2A, scarc23,ap'27,
care
orasul Stei, dnei Tinca Dragan Corina Anca.Se prezinta situatia din comisii, dupa
se trece la discutii.
Miara Horia spune ca felicita executivul Primariei orasului Stei care a reusit
ca si celelalte locuinte
sa propuna ru r" r"purtizeze2 apartamente libere si solicita
2012 si in
care sunt libere sa fie repartizate calmai repede. In noiembrie si decembrie
ca
luna ianuar re 2013 s-a verificat situatia locativa din blocurile ANL si s-a constatat
prezinte
sa
se
unii nu mai indeplinesc conditiile sau nu mai locuiesc acolo.Solicita

Consiliului local lista persoanelor care au cereri si indeplinesc conditiile si in functie
der aceasta sa se faca repartitia apartamentelor ANL.
Lucaciu Ioan: Sunt cateva raspunsuri adresate la solicitarile dlui Miara Horia
in care se mentioneaza casunt 520 cereri si ca sunt doar 2 caz:uti care indeplinesc
conditiile, ceea ce e penibil!Sa se repartizeze apartamenteie la cei care au dreptul si
nu celora care le folosesc doar ocazional deoarece s-au construit cu multe greutatilDa
citire unui pangraf din adresa catre ANL Bucuresti.Analiza cererilor e strict
obligatorie.S-a discutat si varianta asigurarii de spatii locative pentru medici,
specialisti etc.Citeste raspunsul de la ANL Bucuresti conform caruia trebuie luate in
calcul toate cererile depuse.In comisia de analizan-au mai fost cooptati consilieri
locali.Inainte erau! Sahe constituita si o comisie de contestatie !Se supune la vot PH.
A.u fost 8 voturi pentru si 6 abtineri, respectiv: Lucaciu Ioan, Tigan Ioana, Vulciu
Ioan, Barna Viollta, Balan Ciprian si Miara Horia, nefiind intrunit cvorumul de 213
din consilierii in functie, respectiv 10 voturi pentru, in vederea adoptarii HCL:
paulas Emil solicita sa se aduca lamuriri de catre conducerea Primariei
orasului Stei vizavi de discutiile purtate.
Cioara Marius,viceprimar si consilier local spune ca din adresa ANL rezulta
clar ce trebuie facut.In sedinta de comisie 1 a fost o interventie a dlui Lucaciu Ioan,
care aspus ca repartitiile se fac pe criterii politice.S-au trimis adrese la toti
solicitantii, nu numai la cei de pe tabelul intocmit, dar nu toti au adus actele
solicitate.Cand s-a constituit comisia s-a apelat si la consilieri dar acestia au refuzat sa
f,aca parle din comisie
Lucaciu loan: Cele 2 cazurt nu indeplinesc nici criteriile de acces!
Oras Ionut: Din cererile pe care le avem depuse, circa 300 mai indeplinesc
conditiile si doar 36 au trimis actele solicitate, 25 fiind admise, 11 respinse ca
persoane singure, nu mai indeplinesc conditiile de domiciliu, loc de munca, etc.S-a
mers pe vechimea cererii.Cele mai vechi sunt ale celor 2 familii pentru care s-a
solicitat rcpartrzarea.
Dumitras Horia spune ca suntem in saptamana luminata si cele 2 famihi
asteptau o lumina din partea noastra.Trebuia sa judecam in cunostinta de cauza, nu
trrolitic si sa-i privam de 1 drept al lor!
Tigu.r Iourru, Ce a spui dl.Oras Ionut acum a spus si in sedinta de comisii.A
oerut lista celor 25 pentru a se vedea daca s-au respectat criteriile.Nu s-a prezentat
lista, daca se prezenta, puteam vota in cunostinta de cauzat'
paulai Emil: Noi, consilierii, putem contesta componenta comisiei, lipsa de
procedura dar nici intr-un caz repartrtia propusa de executiv!
Miara Horia propune ca pentru sedinta urmatoare sa se prezinte lista cu cei 36
si sa se intocmeasc a atatea PH cate locuinte sunt libere, nu doar 2 ci I sau 9 !
Moldovan Teodor Spune ca Se va reveni intr-o noua sedinta cu cele
solicitate.Juristii ar trebui ri itrt.l.ugu si spiritul iegii! Cele 2 persoane fiind respinse,
jinseamna ca au fost rezolvatelO noua intampinare rezulta ca e o noua cauzalRezulta
vechimea
r:a acestea au iesit din discutie.Nu se mai putea pune in discutie nici macar
criteriilor.Sa
,;ererii acestora! Propune sa se mearga pe vechimea cererii si respectarea
mai sunt
rse intocmear.u o ,rorru lista si sa se tina sema de cele 3 criteriilDaca
apartamente libere, sa se repartizeze si acestealA votat pentru!
Dl primar spune ca nu se repartize aza apattamentele ANL pe criterii
politice.Raipusul ANL e clar: intra in calcul toate cererile.Dl.Oras Ionut a raspuns
ioarte concret si corect la ce s-a solicitat la aceste 2 puncte.S-a trimis adresa cu
confirmare de primire la toti! E treaba lor daca n-au inteles toti sa-si acttalizeze
actele!

L

fie in mijlocul nostru.La Stei
sedintele de consiliu local sunt mai colorate si e si televiziunea locala aici!Intr-o
perioada, dansul a pregatit sedintele Consiliului Judetean.Dljurist Oras Ionut trebuie
ia inteleaga ca nu se adreseaza unui judecator ci unor nespecialisti.Dansul trebuia sa
explice conform carui paragraf se admite Sau nu cererea, pe motive de
neintelegerelNu e o problema politica aici!Comisia e preluata de la vechiul primar! Sa
fir: o persoana responsabila dintre consilierii locali!
Punctul 6: Proiect de hotarare privind reparlizarea unui apartament ANL din
blocul de locuinte ANL situat pe str.Poet Andrei Mutesanu, nr.2A, scaraZ3,
ap.29,orasul Stei, dnei Goldis Florica. Se pretinta situatia din comisii dupa care se
trece la discutii.
Tigan Ioana: Situatia e identica cu cea de la punctul anterior.Trebuiau
solicitate 5 minute de pauza, ca sa se clarifice cele 2 punctelDe ce atunci, in 2010 cei
2 au fost respinsi, iar acum sunt admisi ?Nu e adevarat ca se voteaza politic!
Dl.piimar spune ca comisiile sunt constituite pentru a se lamuri situatia.Nu
crede ca juristul nu ar fr datun raspuns favorabil solicitarilor! Pentru aceea ne
irrtalnim cu o joie inainte pentru a se lamuri problemele!
Petrisor Traian: Citim doar ce ne intereseaza! Listele se intocmesc numai cand
se finalizeazasause construiesc blocurile.Nemaifiind o lista de prioritati, se ia
vechimea cereriilNu cred ca ii putem contesta pe cei 9 specialisti din comisie!
Paulas Emil spune ca a facut parte din vechea comisie si dura o luna panala
ri:partitie!Trebuie sa dam girul comisiei!
Miara Horia spune ca si dl.senator Bodea Cristian are dreptate, referitor la
lipsa de comunicare.Doreste sa se nepartrzeze legal apartamentele!Il deranj eaza cala
comisia 1 nu a primit acest proces verbal.Are in fata procesul verbal al comisiei: De
ce nu e lista cuiei 36 solicitanti, in ordine cronologica? Avem un proces verbal cu 2
persoane care indeplinesc conditiile! De ce nu sunt trecuti toti cei 36?
Se supune la vot PH, rezultatul fiind identic cu cel de la punctul
antedor,respectiv 8 voturi pentru si 6 abtineri, deci n-a trecut nici acest PH'
punctul 7: Proiect de hotare privind aprobarea modificarii Anexei nr.1(Actul
Constitutiv al Clubului Sportiv orasenesc Ste) si Anexei nr.2(Statutul Clubului
Sportiv orasenesc Stei) din HCL nr.116107.07.2011 Privind aprobarea modificarii
F{CL nr.65/24.06.2010 Privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Orasenesc Stei.
sle prezinta situatia din comisii, dupa care se trece la discutii.
Miara Horia spune ca dl.Sin Vasile e antrenor secund la echipa de fotbal UTA
l\rad si nu mai putea fi si la CSO Stei.Din acest motiv a depus dansul cerere de
renuntare.Il propune in locul dlui Sin Vasile pe dl Clepce Daniel iar dl.Cioara Marius
trece la votul secret, intocmindu-se buletinele de vot.In urma
trre dl.Pelle Crauciun. Se
votului secret, comisia de validare se retrage pentru a numara voturile si prezenta
siituatia.In urma numararii voturilor, sitiatia este urmatoarea: Dl.Pelle Craciun a
obtinut 9 voturi pentru. fiind declarat admis in locul dlui Sin Vasile iar dl.Clepce
Daniel 5 voturi pentru.Cu acest cvorum a trecut si PH de la acest punct'
Punctul 8: Diverse.Se inscriu la cuvant urmatorii:
Harn Mihai spune ca SC Baita SA a primit hnantare pentru crearea aincaT0g0 de locuri de munca,ceea ce e bine pentru zona.Spera sa fie si alte initiative de
acest gen ca a dnei TriP Maria!
Dumitras Horia spune ca bucuria mare e ca a crescut numarul locurilor de
ca
tnunca in Stei.Din discutiile pe care le-a avut cu locuitorii Steiului, acestia au spus
sunt multumiti cu curatenia Care s-a facut in aceasta perioada.Felicita executivul
pentru acest lucru!

Dl. Bodea Cristian spune ca se bucura

sa

Lucaciu Ioan da citire art.45 alin.6 din Legea 21512001si spune ca cetatemr
Steiului avand dreptul la initiativa, implicit au dreptul si la cuvant'
Tigan Ioana: S-a pus in functiune maturatoarea mecanica. Se vede dupa ea
ceva!

Valentin spune referitor la activitatea economica a orasului ca se
gandea sa discutam ceva de prtorrtizarea unor activitati! Ce vom face cu copiii nostri
de comert pentru a se vedea
ieste cativa ani?Ar trebui invitat un director de la Camera
ce se preteaza pentru Stei.Nu avem un Parc Industrial in Stei!Se va depopula
sa
zona!^propune introducerea sistamului de gestionare selectiva a deseurilor.Propune
facem o statie pilot pentru termoficare.
Dl.senator Bodea Cristian spune cainprezent nu se mai pune conditia ca
luau
irLainte de anul 2009.Nu mai sunt bani la buget.Pe vremea lui Tariceanu se
cledite cu buletinullNu mai sunt bani de la Guvem pentru investitii si nici UE nici
Junc

SUA nu mai dau bani pe ochi frumosi.Nu pot da bani unor conducatori corupti!
constituie
R.omania se urbanizeaia.Trebuie ca Steiul sa ia exemplul Beiusului ca sa
un pol de atractie pentru comunele din jur.Investitorii vin doar daca au avantaje-Parc
Industrial nu avem deoarece nu avem teren suficient!
paulas Emil spune ca am putea fr sprijiniti cu gazul metan.Pentru European
din
Food ar fi economii de 800 mii euro pe an. De asemenea spune ca invatamantul
Stei a regresat in ultimii 10 ani deoarece n-a fost o politica coerenta de cadre!
Lucaciu Ioan spune ca are o rugaminte: Steiul beneficiaza de Legea motilor
dirt 1996. Ar trebui sa suporte Guvernul difeneta de buget de care nu beneficiem,
pentru
a ne putea dezvolta.
^
Dl.Bodea Cristian spune ca nu ne ajuta nimeni si va trebui sa crestem
irnpozitele si taxele si sa facem pe oameni sa inteleaga acest lucru.
Lucaciu Ioan intreaba dacarczervorul vertical de la alimentarea cuapaa
Steiului are avtzul sanitar, deoarece stie ca Marghita il are obtinut'
Dl.primar spune ca acest lucru nu e rentabil pentru Stei.Putea fi gandit de asa
natura ca sa nu fie costuri suplimentare.
in
Bama Violeta intreaba care e situatia cu dalele, deoarece dl.primar a spus
proiectului.
urTna cu circa2luni ca sunt probleme cu ele, vizavi de nerespectarea
mare pe
tonaj
de
Moldovan Teodor spune ca luna trecuta circulau masinile
s;tr.Miron Pompiliu.Acum circula doar sambata si duminica! Sa se remedieze
situatia!Cimitirul arata frumos.E bine gestionat in prezentlAr trebui tezolvata
se ocupa de el.Dl.primar spune ca va fi
lrroblema si financiar cu persoana care
l;timulat cu 10 mii lei asa cum s-a promis si s-a hotarat de consiliul local.
nu mai
Moldovan Teodor intreaba care e situatia cu cainii vagabonzi, deoarece
avem nici medic veterinar!
care
Miara Horia spune aa are de facut cateva sugestii.Sunt 2 medici in Stei
locuiesc la Spital.Sa li se dea locuinte ANL!
urma
La cererile pe care le-a facut dansul catre executiv, sa i se dea raspuns'In
cu o luna a facut o cerere pentru plantare pomi in zona cv fantana
ca functioneaza
arleziana.Dl.Dumitras goiia a primit raspuns, dansul nu!Se bucura
masina de maturat'Mai e iarba pe langa borduril
la
In 2009 cand s-a intocmit PUG s-a trecut o suprafata de teren in intravilan,
de
limita cu Lunca si campani.Sa facem cea cu ea, pentru creafea de locuri
va regresa si
muncalTrebuie sa urnim lucrurile, deoarece asa cum a regresat industria
orasul!

avut un
Dl.primar Spune ca zonanu e prinsa in intravilan -E o zona in care am
curatatzona
maracini'Am
de
proces si l-am castigat.Pe partea dreapta a fost o padure

+

noastra.Ca sa scoatem din circuit acel teren, trebuie dat altul in schimb, pe care nu-l
arzemlNoi avem 657 hateren, de 10 ori mai putin ca si CampaniilAvem zonade
intravilan, pe partea dreapta spre iesire la Petrileni!
Spune ca e foarte suparat deoarece nu se trateaza suficient de serios
plopunerile pentru PH. Pentru aceea sunt sedintele de comisii! In sedintele celor 3
L-rile.Tot saptamana
comisii nu s-au cerut date suplimentare pentru cele2 PH
trecuta a fost la Cluj-Napoca,laun curs organizat de ISU si a dat examen joi, motiv
pr:ntru care n-a putut veni. A fixat zilele orasului Stei, nu intamplator, pe 23-24
august, deoarece s-a consultat cu cei de la Svisnita, cu care suntem infratiti si care in
perioada 30-31 august au programata sarbatoarea smochinului, la care eram si noi
invitati.De asemenea, erau prezenti si cei care sunt la munca in strainatate, in perioada
respectiva.Idem cu Sin Vasile, care afost incompafrbrl2 ani de zile deoarece a fost si
la noi si la Salonta, in perioada respectiva!In loc sa se propuna 2 institutii ale statului
s-au propus 2 persoane frzice in CA al CSO Stei! Apoi cu retelele de telecomunicatii:
dr3 ce nu s-a venit cu alta varianara si s-a propus o alta sedinta? Noi pierdem bani de la
b'uget si bugetul e asa cum e si platim lunar dobanzi pentru creditele luatelMiara
Hioria spune ca nu e corect ca la un proces verbal din ianuarie in loc de 36 sa apara
d,oar 2 oameni pentru repartizarc ANLIDI primar intreaba de ce nu s-a cerut in

cu

comisie acest lucru.
In continuare dl primar multumeste dlui presedinte al Consiliului Judetean,
Popa Cornel pentru alocarea la buget a sumei de 6,26 mld lei pentru incalzire scoli si
Spital, unde e incalzirepe gaz si costurile sunt foarte marilln sezonul rece costurile se
ridica la circa 400 mil.lei pe luna!
Spune ca s-au facut in ultima perioada circa200 angajai in Stei, la TGI, SC
Eiaita si la o SC de confectii din cartierul Petrileni.
Referitor la colectarea selectiva spune ca a avut discutii saptamana asta cu
Solceta pentru montarea in incintele inchise.Pentru PET-ri vom monta de asa natura
ca sa ramana inchise si colectate periodic de Solceta.Scolile fac colectare selectiva
primind bani in acest sens, pentru colectarile facute. La groapa de gunoi de la
nrarginea orasului nu se mai colecteazanimic. E inchisa cu sarrna ghimpata si

monitorizata!
Referitor la dale, spune carealizarea nu e conforma cu proiectul.Va trebui sa
dam o parte din banii primiti.A stat de vorba si cu proiectantul, cu dl.Boros in
prezentadlui Lucaciu Ioan si a recunoscut ca nu s-a respectat proiectul.Va trebui sa
vedem cum facem ca sa platim cat mai putin.
Referitor la cainii vagabonzi spune ca au fost ridicati 54.Incercam sa-i
prindem pe cei mai agresivi.Nu avem punct de lucru in Stei.Se va organiza o licitatie
i:n 8 mai pentru postul de medic veterinar care va prelua toate atributiile.Cainii care nu
sunt de rasa vor fi sterilizati
S-a primit o cerere pentru plantare de pomi.Este un proiect pentru Parc
clendrologic care trebuie respectatl
De vineri avem om angajat la maturatoare, care functioneaza.Iarba pe langa
trorduri mai avem.Vrem sa schimbam bordurile si sa facem trotuarele.Se va face unul
cle la Bancpost pana in cartierul Petrileni.
Spune ca e pentru numirea oamnilor competenti in functie.Nu a facut si nu va
f'ace epurari politice!Poate mai gresim si noi, dar executivul impreuna cu Consiliul
local trebuie sa facem lucruri bune care sa fie in folosul nostru, al steienilor'
Balan Ciprian rcagacolegii care scriu procesele verbale din sedintele de
comisii ca sa treaca ce se spune.In sedinta de comisie de saptamana trecuta dansul s-a
abtinut de la vot si n-a fost nominahzat in acest sens,iat dna Tigan Ioana a solicitat

o

lista cu cei 36 cu cereri pentru ANL, n-a fost trecut acest lucru in procesul verbal al
comisiei.Din acest motiv s-a abtinut dansul la cele 2 puncte de la ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, sedinta de lucru ordinara a Consiliului local al
orasului Stei, se incheie la orele 16,05.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal care are un numar de 6
pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOPTATE:
-HCL 32 din24.04.2014- Aprobarea ordinii de zi.
-HCL 33 din 24.04.2014- Aprobarea proceselor verbale de la sedintele de
Consiliu local din data de 10.03.2014 si27.03.2014.
-HCL 34 din 24.04.2014- Aprobarea transformarii postului de asistent
medical generalist la Cabinetul medical Scolar-Sco ala Gimnaziala ,,Miron Pompiliu,,
Stei, in post de asistent medical generalist principal.
-HCL 35 din 24.04.2}L4-Arobarea transformarii postului de asistent medical
generalist la Cresa de Copii, Stei, in post de asistent medical generalist principal.
-HCL 36 din 24.04.2014- Privind aprobarea modificarii Anexei nr.1(Actul
Constitutiv al Clubului Sportiv orasenesc Ste) si Anexei nr.2(Statutul Clubului
Sportiv orasenesc Stei) din HCL nr.116107.07.2011 Privind aprobarea modificarii
HCL nr.65/24.06.2010 Privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Orasenesc Stei.
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