CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A NR. 12
Din 14 februarie 2017
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de
maximă urgență a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 14
februarie 2017, ora 08.00, 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 extraordinară
de maximă urgen ă a Consiliului local al oraşului Ştei din data de 14
februarie 2017, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ştei, după cum urmează:

ORDINE DE ZI
1. Alegerea pre edintelui de edin ă.
2. Aprobarea ordinii de zi.
3.Proiect de hotărâre Privind aprobarea acoperirii deficitului anului
2016 din excedentul anului 2015.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea noilor indicatori tehnicoeconomici, respectiv, noua valoare a investi iei, precum i lucrările rest de
executat la data de 01.01.2017, a a cum rezultă aceasta din anexa nr. 3 la
Normele metodologice i din Devizul general reactualizat pentru lucrările
rest de executat pentru obiectivul de investi ii „Lucrări Prioritare de
extindere i reabilitare a re elelor de alimentare cu apă i canalizare în
localitatea
tei, jude ul Bihor, Prioritatea I”, finan at în cadrul
„Programului na ional de dezvoltare locală”, prin subprogramul
„Regenerarea
urbană
a
municipiilor
i
ora elor”,
Domeniul
realizare/extindere/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă i sta ii
de tratare a apei, conform Documenta iei anexate
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea asigurării de către Consiliul
Local al ora ului tei a finan ării pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finan ează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investi ii „Lucrări
Prioritare de extindere i reabilitare a re elelor de alimentare cu apă i
canalizare în localitatea tei, jude ul Bihor, Prioritatea I”, finan at în
cadrul „Programului na ional de dezvoltare locală”, prin subprogramul
„Regenerarea
urbană
a
municipiilor
i
ora elor”,
Domeniul

realizare/extindere/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă i sta ii
de tratare a apei.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea valorii cotei apar inând UAT
tei, cotă care intră în calculul chiriei locuin elor pentru tineri destinate
închirierii, situate în blocurile de locuinţe ANL din ora ul tei, jude ul
Bihor.
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