CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 144
Din 25 octombrie 2018
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 25 octombrie 2018, ora
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 25 octombrie 2018, ora 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
edin elor Consiliului Local al
ora ului
tei din data de 10.09.2018, 20.09.2018 i 27.09.2018.
3.Proiect de hotărâre Privind aprobarea schimbării destina iei
Căminului nr. 2 situat în incinta Colegiului Na ional „Avram Iancu”, tei,
imobil aflat în domeniul public al ora ului tei (conform HG nr. 970/2002,
anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului
Ștei, poziția nr. 79) i dat în administrare Colegiului Na ional „Avram
Iancu”, tei, în Centru Balneo-Medical, pentru o perioadă de 20 de ani
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării postului de
muncitor calificat, compartimentul Zone Verzi din cadrul Primăriei ora ului
tei, de la treapta profesională IV, la treapta profesională III, pentru dl.
PA CA CRISTIAN.
5. Informare privind situa ia socială a persoanelor cu handicap grav
de pe
raza ora ului tei.
6. Informare privind adresa cu nr. 1094/2 din 12.10.2018 de la
Inspectoratul
colar Jude ean Bihor, înregistrată la sediul Primăriei
ora ului tei sub nr. 4503/12.10.2018, prin care ni se comunică revocarea
titlului de „Colegiu” acordat unită ii de învă ământ preuniversitar Colegiul

Tehnic „Unirea” tei, i necesitatea actualizării re elei colare 2018-2019
cu noua denumire:„LICEUL TEHNOLOGIC „UNIREA” TEI”.
7. Diverse.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOLOCA NICOLETA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi .

