coNsrl,rul, LocAL AL ORASULUT

sTEr

HoTAnAREA

NR. 186
Din 2O decembrie 2018
Privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinfa ordinari a Consiliului L,orcal al
oragului $tei din data de 2O decembrte 2018, ora 13.00, care a aurt loc in sala de
qedtnfi a Consiliului local al oraqulut gtei.
Av6nd in vedere prevederile art. 43 din legea nr. 2LSI2OOL privind admin:istralia
publicdlocald, republicatd, referitoare la aprobarea ordinii de nl.a propunerea primr lui
qi votul majoritdlii consilierilor,
in temeiul art. 45 din Legea nr. 2I5/2OO1 privind administralia publicd locali,
republicat5.,

Cottslliul locol al ora.gului gtei,

HOrAnAsrp:

Atticol unic: - Se aprobd ordinea de zi pentru qedinla ordinarS. a Consiliuhri local
al oraqului $tei din data de 20 decembrie 2018, ora 13.OO, c€rre a an'ut loc in saLla de
qedinfi a Consiliului local al oraqului $tei, dup5. cum urmeazd.:

ORDINE DE ZI

ordinii de zi
2. Aprobarea proceselor verbale ale ;edinlelor Consiliului Local al oragului
$tei din data de 01.11 .2018, I2.II.2OI8,22.1I.2OL8.2O18 9i 29.tt.2018.
3. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea intocmirii unui raport de evaluare
imobiliarS. pentru imobilele cu numerele cadastrale 50944 qi 50945 inscrise in CF 5;0944
qi 50945 $tei, terenuri intravilane incluse in Parcul industrial al oraqului gtei qi afl:ete in
domeniul privat al oraqului $tei, in scopul concesiondrii acestora prin licitatrie publicdL
4. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea transformdrii funcfei publice de inspr--ctor,
clasa I, grad profesional asistent, rn inspector, clasa I, grad profesional principal, pentru
doamna ORA$ ALEXANDRA, inspector in cadrul Compartimentului Protecfie Civile,
Programe Strategii qi Managementul Proiectelor din Primdria oragului gtei
5. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea transformdrii func'Fei publice de inspr:ctor,
clasa I, grad profesional asistent, in inspector, clasa I, grad profesional principal, prentru
domnul STAN DANIEL MADALIN, inspector in cadrul Compartimentului Achizifii Inrblice
din Primdria oraqului gtei.
6. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea transformdrii funcliei contractuLale de
execulie vacante de asistent medical principal, in asistent medical, din cadrul
Compartimentului Cabinete Medicale $colare, Asisten!5. Comunitard gi Creq5.
7. Proiect de hotdrdre Privind reparttzarea unui apartament ANL vacant(apartament
cu o camerd.) din blocul de locuinle ANL situat pe str. Andrei Muregalu, ttr. 28, bi.l. 7A,
ap.2, oraqul $tei, jud. Bihor, d-nei PINTILIE MADALINA ELIZABE:|.
8. Proiect de hotdr6re Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(aparl-ament
cu 2 carnere) din blocul de locuinfe ANL situat pe str. Andrei Mureganu, r:rr. 2A, b.l. 22,
ap.2, parter, oragul $tei, jud. Bihor, d-nei VULCIU IOANA ANCUTA
9. Proiect de hot5rAre Privind reparttzarea unui apartament ANL vacant(apartament
cu 2 camere) din blocul de locuinfe ANL situat pe str. Andrei Mureganu, r:u.. 4A, bl. ZI,
ap. 11, oraqul $tei, jud. Bihor, d-lui TOMESCU NICOLAE SILVIU
10. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea Programului anual al achinliJllor ptrblice
la nivelul oraqului $tei, pentru an:uI2OI9.
11. Proiect de hotdrare Privind aprobarea insugirii Proiectului de Amenajament
Pastoral valabil pentru toate pajistile peffnanente aJlate pe teritoriul UAT $TEI, avand
1. Aprobarea

categoria de folosinta pasune sau fdneata.
12. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii
servicului de salubrizare , incepdnd cu O 1 ianuarie 2OI9, in conformitate cu preverlerile
art.L7 alin.(1),lit. ,,9" gi ,,h" din I-egeanr.2II /2OII priuind regimul de;euilor.
13. BTLANT 2018 - R
ivind starea economic5., sociale qi de mediu a
UAT oraqul
--t --- $tei.
; ---'
14. Diverse.
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totalul de 15 consilieril.
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