CoNSILIUL LOCAL AL ORASULUI

sTEI

HOTANAREANT.

112
Din 26 septembrie 2019

privind aprobarea ordinii de zi pentnr gedinla ordinari a Consiliului Local al
oraqului $1ei din data de 26 septembrie 2019, ora 13.OO, care va avea loc in sala
de qedinfi a Consiliului local al oraqului Qtei.

qi alin. (7) din OUG nr.
57 /2OLg privind Codul Administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zi la
primarului qi votul majoritS.fii simple a consilierilor,
propunerea
- - in baza
art. Lg6, alin. (1), lit. ,,* din OUG nr. 57l2OL9 privind Codul
Avdnd in vedere prevederile art. 135, alin. (1), alin. (a)

Administrativ.

Conslliul local al ora.gului $tei,

HOTARASTE:

Articol unic: - Se aprobd. ordinea de n pentru gedinla ordinard a Consiliului
local at oraqului gtei din data de 26 septembrie 2OL9, ora 13.00, care a avut loc in
sala de gedinfd. a Consiliului local al oraqului $tei, dupd. cum urmeazd:

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotdrAre Privind Aprobarea ordinii de zi
2. Proiect de hotdrdre Privind Aprobarea procesului-verbal al gedinlei de indatd
a Consiliului Local al oragului $tei din data de 19.09.2019.
3. Proiect de hotarare Privind imputernicirea reprezentantului Consiliului local al
oraqului gtei in A.G.A. SC Solceta S.A. $tei sd susfind. in gedinla A.G.O.A(Adunarea
Generald. Ordinard. a Acfionarilor) S.C.Solceta S.A. $tei modificarea numdrului de
membri ai Consiliului de administralie al societd.fii conform propunerilor f5,cute in
qedinga de lucru ordinard a Consiliului local al oraEului $tei din data de 29.08.2019 in
sensul reducerii acestora de la 7 Ia 5 membri
4. Proiect de hotarare Privind aprobarea schimbului locuinlei ANL, deljnufd de
doamna TINCA DRAGAN CORINA-ANCA situat5. in oragul $tei, str. Poet Andrei
Mureganu , t:rr. 2A, bI. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap. 27 ,jude{ul Bihor cu locuinla A.N.L. situatd'
in oraqul $tei, pe str. Andrei Mureganu, nr. 2A, bl. Z-2, et. 1, ap. 32, judeful Bihor,
rimasd vacantd. in urma renun!5rii la aceasta a doamnei Sere Monica Izabela
S.Proiect de hotarare Privind reparttzarea unui apartament ANL vacant
(apartament cu dou6. camere) din blocul de locuinle ANL, situat in oragul $tei, str. Poet
Rndrei Mureqanu, nr. 2A,bl. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap. 27,judeful Bihor domnului BogdanAna Rdzvan-Alex.
ANL vacant
6. Proiect de hotarare Privind reparttzarea unui apartament
^rn oraqul
ANL,
situat
locuinfe
de
blocul
din
$tei, pe str.
camere)
(apartament cu dou5.
judeful
LauraCioanca
Bihor
doamnei
Andrei Mureganu, Bloc Z-4, sc. B, etaj II, ap. 19,
Ioana- Carolina

T. Proiect de hotarare Privind aprobarea schimbului de locuinle ANL, intre
domnul Dume Tiberiu C51in, titularul contractului nr. 18/01.O7-2OI4 de inchiriere a
locuinlei A.N.L, situat5. in $tei pe str. Aleea Miron Pompiliu nr. 3A, aP. 3, judelul Bihor
gi doamna Filip Cristina Elena, titularul contractului nr. 14 lOI.O9.2Ol2 de inchiriere a
iocuinlei A.N.t, situatd. in $tei pe str. Andrei Mureqanu, r:r. 2A, bl. 22, sc. A, et. 2, ap'
8,

judelul Bihor.

8. Diverse

PRE$EDINTE
ST

CONTRASEMNEAZA
ARUL GENERAL AL ORA$ULUI
jrs. DALE VOICHIT

cu unanimitate de voturi "(
Hotdrirea a fost a
prezenti din totalul de 15 consilierif.

consilieri

