coNsrl,rul, LocAL AL oRASULUI

$TEr

HOTANAREANT.8g
Dtn 14 august 2OL9

Privind aprobarea conferirii titlului de cetdfean de onoare al oraqului

$tet, domnului profesor SEBASTIAN FLAVIUS INDREI.

La iniliativa primarului oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
AvAnd in vedere Referatul pentru aprobarea Proiectului de Hotdr6re

intocmit de c5.tre Primarul oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian inregistrat la nr.
3678 1I2.O8.2O19 qi Raportul de specialitate inregistrat la nr. 3677 lL2.O8.2OI9
intocmit de gALeN CRISTINA, consilier in cadrul Compartimentului Resurse umane
gi Salarizare din Primdria oragului $tei prin care, solicitS. aprobarea conferirii
titlului de cetAfean de onoare al oragului $tei, domnului SEBASTIAN FLAVIUS
INDREI profesor la Clubul Sportiv Scolar,,Avram Iancu" $tei.
Avdnd in vedere HCL nr.47 l2OO8 privind REGULAMENTUL PENTRU
ACORDAREA TITLULUI DE ,,CETATEAN DE ONOARE AL ORA$ULUI $TEI ".
JinAnd cont de propunerea d-lui POPA IONEL, in calitate de jurnalist qi locuitor
al oraqului $tei, inregistratS. sub nr. 133 I /2OL9 .
Vezeu:d aitzele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Oragului $tei(Comisia nr. 1 - Comisia economico-hnanciarS. qi pentru agriculturd.,
Comisia nr. 2 - Comisia de urbanism gi amenajarea teritoriului gi Comisia nr. 3 Comisia social-culturald., culte, invdfimdnt, sdnS.tate gi familie, muncd. qi protecfie
sociald., tineret qi sport, juridicd. qi de disciplind ;
AvAnd in vedere prevederile art. t29, alin (1) alin. (2), alin. (3) gi alin. (13),
art.139 a1in.(1) , {t.196 alin.I, Iit.,,a" , tt.I97, aJin.(l), alin.(2) qi atin.4, art.l98
alin.(l) afi. I29, alin. (1), alin. (2) 9i alin. (13) din OUG nr. 5712019 privind Codul
Administrativ
Conslllul Local al oraqului Stei.

HOrAnAsrB:
Art.1 - Se aprobb-

conferirea titlului de cetAtean de onoare al oraqului $tei,
FLAVIUS
INDREI profesor la Clubul Sportiv Scolar ,Awam
domnului SEBASTIAN
Iancu" $tei.

- Cu ducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei hotdr6ri se
juridic at Consiliului Local gi
consilierul
oragului
incredinfeazd. Primarul
$tei,

Aft,.2

Compartimentului Resurse Umane qi Salarizare
Art. 3 - Prezenta hot5.r5.re se comunicd. cu:
- Institu[ia Prefectului jude,tului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Compartimentul Resurse umane qi Salarizare;
- Domnului SEBASTIAN FLAVIUS INDREI:
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
site-ul Primariei;
la dosarul cu hotdrari.
CONTRASEMNEAZA
PRE$EDINTE DE
ARUL GENERAL AL ORA$ULUI $TEI
PIRTEA DOREL
jrs. DALE

ptezenli din totalul de 15 consilieri).

