CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 93
Din 21 august 2015
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 21 august 2015, orele 13.00, care a avut loc
în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei.
Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, referitoare la aprobarea ordinii de zi la
propunerea primarului şi votul majorităţii consilierilor,
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată,
Consiliul local al oraşului Ştei,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: - Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului
local al oraşului Ştei din data de 21 august 2015, orele 13.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei, după cum urmează:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al orașului
Ștei din data de 02.07.2015 și din data de 30.07.2015.
3. Informare privind stadiul pregătirii unităților de învățănt din orașul Ștei
pentru începerea noului an școlar 2015-2016.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al
oraşului Ştei pe anul 2015 – la secțiunea de funcționare, cu suma de 250,00 mii
lei.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea
prin licitaţie publică cu strigare a Centralei Termice nr. 5, situată în orașul Ștei, str.
Poet Andrei Mureșanu, f.n., CF 50416, cu nr. cadastral 50416 Ștei, cu o suprafață
totală de 240 mp, din care suprafața construită este de 211 mp, cu preţul de
pornire al licitaţiei de 18.750 euro, la care se adaugă TVA(81.061,20 lei, la care se
adaugă TVA ).
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ
(Plan Urbanistic Zonal) pentru amenajarea unei SĂLI MULTIFUNCȚIONALE CU
POSIBILITATE DE CAZARE ȘI RESTAURANT pe str. 13 Septembrie din orașul Ștei
7. Diverse.
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