coilSrl,rur LocAL AL ORASUTUI

sTEr

HOTANAREANT.gl
Din 14 august 2Ot9

Privind aprobarea conferirii titlului de cetifean de onoare al oraqului
$tei, domnului profesor MIHAI ALIN PA$CA.

La inifiativa primarului oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
AvAnd in vedere Referatul pentru aprobarea Proiectului de HotbrAre intocmit de
c5.tre Primarul oraqului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian inregistrat la nr. 3687

/12.O5.2O19 9i Raportul de specialitate inregistrat la nr. 3686 /12.O8.2O19 intocmit
de BALAN CRISTINA, consilier in cadrul Compartimentului Resurse umane qi
Salarizare din Primdria oraqului $tei prin care, solicitd. aprobarea conferirii titlului
de cetd"fean de onoare al oragului $tei, domnului profesor MIHAI ALIN PA$CA,
preqedintele C.S.'CRI$UL NEGRU" $TEI.
Avdnd in vedere HCL nr.47 l2OO8 privind REGULAMENTUL PENTRU
ACORDAREA TITLULUI DE ,,CETATEAN DE ONOARE AL ORA$ULUI $TEI ".
finand cont de propunerea d-lui IOAN MORTAN, in calitate de consilier local al
oraqului $tei, inregistratd. sub nr. 1333/2019.
Veze"r:rd aizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oragului
$tei(Comisia nr. 1 - Comisia economico-financiarS. qi pentru agricultur5., Comisia nr.
2 - Comisia de urbanism qi amenajarea teritoriului gi Comisia nr. 3 - Comisia socialculturald., culte, invdfS.mAnt, sdnS.tate gi familie, muncd. qi protectie sociald., tineret
qi sport, juridicd qi de disciplind. ;
Avdnd in vedere prevederile art. L29, alin (1) afin. (2), afin. (3) gi alin. (13),
art.139 alin.(l) , {t.196 alin.L,Iit.,,* , art.197, alin.(l), atin.(2) 9i alin.4, art.l98
alin.(l) art. L29, alin. (1), alin. (2) 9i alin. (13) din OUG nr. 57 12019 privind Codul

Administrativ

Consiliul Local al orasului Stei.

uorARA$rp:
Art.l - Se aprobd conferirea titlului de cetd.fean de onoare al oragului $tei,
domnului profesor MIHAI ALIN PA$CA, pregedintele C.S. 'CRI$UL NEGRU" STEI.
Art.z - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se
incredinteazS. Primarul oraqului $tei, consilierul juridic al Consiliului Local gi
Compartimentului Resurse Umane qi Salarizare.
Art. 3 - Prezenta hotdrdre se comunicS. cu:
- Institufia Prefectului judelului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Compartimentul Resurse umane gi Salarizare;
- Domnului MIHAI ALIN PA$CA;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Afisare pe site-ul Primariei;
lar la dosarul cu hotdrAri.

CONTRASEMNEAZA
ISECRETARUL GENERAL AL ORA$ULUI $TEI
A
Jrs. DALE VOICHIT

PRE$EDINTE DE
PIRTEA

ti

cu unanlmitate de voturi "(14

prezentl din totalul de 15 consilierif.

