CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 26
Din 28 martie 2013
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 28 martie 2013, orele
13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Ştei.
Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, referitoare la aprobarea ordinii de
zi la propunerea primarului şi votul majorităţii consilierilor,
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată,
Consiliul local al oraşului Ştei,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: - Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului local al oraşului Ştei din data de 28 martie 2013, orele 13.00,
care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei, după
cum urmează:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea proceselor verbale de la edin ele de Consiliu Local din
data de 18.02.2013 i 28.02.2013.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea organizării unei linii de gardă la
domiciliu în specialitatea medicină internă, pentru asigurarea continuită ii
asisten ei medicale la nivelul Spitalului Oră enesc tei.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea DOCUMENTULUI DE POZI IE,
în scopul realizării i implementării proiectului „Sistem de Management
Integrat al De eurilor în jude ul Bihor”.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea unui schimb de apartamente
ANL, între d-na Stan Gagy Pallfy Kinga Andrea, titulara contractului de
închiriere nr. 5 pentru apartamentul din blocul de locuinţe ANL de pe str.
Andrei Mureşanu, nr. 2A, bloc Z2, Sc. A, et. 2, ap. 8, Ştei, jud. Bihor i dna Filip Cristina, titulara contractului de închiriere nr. 14, pentru
apartamentul din blocul de locuinţe ANL de pe str. Aleea Miron Pompiliu,
nr. 3A, ap.2, Ştei, jud. Bihor.
6. Proiect de hotărâre Privind men inerea HCL nr. 74/30.10.2012
Privind aprobarea propunerilor pentru
pentru func iile de membri ai
Consiliului de Administra ie al SC SOLCETA SA.
7. Informare privind adresa cu nr. 5/850/20.03.2013 de la locatari i
reprezentan i ai societă ilor comerciale din perimetrul Autogării tei.

8. Informare privind adresa cu nr.196/27.03.2013, de la SC OMNITRANS
SA
tei, înregistrată la sediul Primăriei ora ului
tei sub nr.
934/27.03.2013.
9. Informare privind adresa cu nr. 804/15.03.2013 prin care s-au
solicitat clarificări de la Agen ia Na ională Pentru Locuin e, Bucure ti,
privid repartizarea ANL-urilor vacante de pe raza ora ului tei.
10. Informare privind adresa cu nr. 4/335/19.03.2013 a d-lui Cure
Lazăr, prin care solicită sponsorizare pentru publicarea unui volum de
aforisme.
11. Buletin legislativ.
12. Diverse.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ec. LUCACIU IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

