coNsrlruL LocAL AL ORASULUI

sTEr

HOtANANEANT.T3
Din 27 iunie 2OL9

Privind acordul de principiu cu prlvire la participarea UAT -oragrfl $t,ei ca
membru fondator al clusterului ,Turism in fara Beiusului", in cadnrl Asociiatiei
,Alpina Carpatica".
La inifiativa primarului oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe [ulian
AvAnd in vedere raportul de specialitate - expunere de motive,
inregistrat la nr. 294Il2OI9 intocmit de d-na ing. Gagri Palffy Iudita, cqnsilier in
cadrul Compartimentului Protecfie Civil5, Programe, Strategii gi Managemrentul
Proiectelor din aparatul de specialitate al Primdriei oragului $tei, prin carerpropune
acordul de principiu cu pr
area UAT -oraqul $tei ga membruifondator
in cadrul Asocialiei,,Alpina Carpajtica".
al clusterului,,T\riism inJ
Vdzend adresa cu nr. 2551 l2OI9 de la Asocialia,,Alpina Cgrpatica".
in temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2),lit. ,e", alin. (7), lit. ,,{, art.45 Ei art.
115 din Legea 2I5|2OOI, Legea Administrafiei Publice Locale, republfcatii, cu
modificdrile qi complet5rile ulterioare;

Consiliul Local al oraeului $tei.

HOTARASTE:
Art. 1 -

principiu cu privire la participarea UAT -orfaquJt $tei
ca membru fondator al clusterului ,,T\rrism in Jara Beiugului", in cadrul $,sociafiei
Se d5. acordul de

,Alpina Carpatica".

Att,. 2 Acordul de parteneriat gi Statutul clusterului ,,T\rrism r in Tara
Beiugului", dupd elaborarea acestora, vor fi aprobate tot prin hotdrdre a C(rnsittiului
Local al oragului $tei.
Art. 3- Cu ducere la indeplinire se incredinfeazS. Prirnarul oragqlui $tei,
Compartimentul Protecfie Civile, Programe, Strategii gi Managementul Pfoiectelor
din cadrul Primiriei oraqului $tei qi consilierul juridic al Consiliului rl-ocal al
oraqului $tei.
Art. 4 - Prezenta hotdrAre se comunicd cu:
- Institutia Prefectului judelului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Asociafia,,Alpina Carpatica";
- Compartimentul Protecfie Civild, Programe, S{rategii ;i
Managementul Proiectelor din cadrul Primdriei oraqului
$tei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local al oraguh{i $tei.
- Se va aduce la cunoqtinld. public5. prin afi;aj;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.
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