CONSILruL LOCAL

oRASULUI

sTEr

HOTANAREANT.
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Din 24 octombrie 2OL9

Privind
ordinii de zi pentru qedinfa extraordinara a Consiliului
Local al oragului $tei din data de 24 octombrie 2OL9, ora 13.OO, care va avea loc
local al oragului Stei.
in sala de qedinfi a
AvAnd in vedere
privind Codul Admi

art. 135, alin. (1), afin. (a) 9i alin. (7) din OUG nr. 57l2Ol9
referitoare la aprobarea ordinii de zi la propunerea primarului gi

votul majoritS.lii simple a
inbaza. art. 196, aj . (1), lit. ,a" din OUG nr. 57l2ol9 privind Codul Administrativ,

Conslltul locol al oragului $tei,

HOTARASTE:

Artlcol unlc: - Se aprobd. ordinea de zi pentru gedinfa extraordinara a Consiliului local al
24 octombrie 2o19, ora 13.00, care a avut loc in sala de qedinfd a
oragului $tei din data
Consiliului local al orasu i $tei, dupd cum urrneazd:
ORDINE DE ZI
privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinla extraordinard a
1. Proiect de h
lui
Consiliului Local al
$tei din data de 24 octombrie 2019, ora 13.00. care va avea loc in
gedinfd.
i
local
a
al oragului $tei,
sala de
Privind Aprobarea procesului verbal al gedin{ei Consiliuluilocal al
2. Proiect de ho
.to.20t9
oragului $tei din data de
Privind infiinfarea unei structuri de primire turistic5, cu funcfiune
3. Proiect de
etajul3 al Internatului din cadrul Colegiului Nalional oAvram Iancu'.
de caz,are in oragul $tei,
Privind aprobarea contului anual de execulie al bugetului local al
4. Proiect de
oragului $tei pe anul 201 ( contul de execulie venituri gi contul de executie cheltuieli), conform
situafiei financiare la 31. 2.2018, depus5.la Direcfa Finanlelor Publice Oradea
Privind anularea unor obligalii accesorii datorate bugetului local al
5, Proiect de
oragului $tei.
Privind aprobarea organigramei, a statului de funclii qi a
6. Proiect de
tru Aparatul de specialitate al Primarului oraqului $tei, modificate
numdrului de personal
ind Codul administratiu
conform OUG 57 /2019,
Privind aprobarea punerii la dispozilie a terenurilor din inventarul
7. Proiect de
al oragului $tei( CF-S1036 domeniul privat al oragului $tei, CF-S1628
domeniului public sr
domeniul privat al oragul i $tei, CF-51602 domeniul privat al oragului $tei), punerea la dispozifie
a terenurilor din CF-51
, proprietate Cuc Valentin cu drept de superficie pentru oraEul $tei,
punerea la dispozilie a terenurilor proprietatea ASOCIAJIEI URBARLALE $TEIU, cu acord
notarial de trecere pen
releaua de gaz pe terenurile ASOCIATIEI URBARIALE $TEIU, punerea
propietatea doamnei Bota Alexandra Georgiana (dovedit cuCF-50536)
la dispozilie a terenuri
pentru reteaua de gaz gi punerea la dispozilie a terenurilor
cu acord notarial de
propietatea comunei Lu
cu acord de trecere pentru re,teaua de gaz, conform HCL nr. 57 ldin
vor fi ocupate definitiv pentru reafizarea sistemului de distribufie a
05 iunie 2019. terenuri
gazelor naturale in oragu $tei, judelul Bihor, cd.tre concesionarul relelei de distributie a $az,elor
naturale din oraqul $tei.
Privind aprobarea documentaliei pentru desfhqurarea procedurii de
8. Proiect de
serviciului de utilitate publicd. de distributse a gazelor
licitafie pubtc5. pentru
I Bihor, respectiv: aprobarea caietului de sarcini al concesiunii
naturale in oragul $tei,
serviciului de utilitate
blicd de distribulie a gaz.elor naturale, aprobarea Contractului -cadru
de utilitate publicd de distribulie a gazelor naturale, precum gi
al concesiunii serviciul
de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publicd de distribufie
aprobarea documenta
a gaz,elor naturale.

PRE$EDINTE DE

s
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CONTRASEMNEAZA
ARUL GENERAL AL
jrs. DALE
,i

Hotirirea a fost a
prezenfi din totalul

cu unanimitate
15 consilierif.

voturi "(1

