CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A NR. 59
Din 27 iunie 2013
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 27 iunie 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 27 iunie 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. Alegerea preşedintelui de şedinţă
2. Aprobarea ordinii de zi.
3. Aprobarea proceselor verbale de la edin ele de Consiliu Local din
data de 14.05.2013 i 30.05.2013.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea unui schimb de apartamente
ANL, între d-na BALINT ADELA, titulara contractului de închiriere nr.
69/18.07.2010, pentru apartamentul din blocul de locuinţe ANL de pe str.
Andrei Mureşanu, nr. 2A, bloc Z3, Sc. B, ap. 30, Ştei, jud. Bihor i dl.
MATEI IONEL, titularul contractului de închiriere nr. 45/21.06.2010, pentru
apartamentul din blocul de locuinţe ANL de pe str. Andrei Mureşanu, nr.
2A, bloc Z2, Sc. B, et. 1, ap. 13 Ştei, jud. Bihor.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea montării unui sistem
alternativ la sistemul de încălzire pe gaz al Casei de Cultură „Miron
Pompiliu”, tei, respectiv un sistem de încălzire pe combustibil solid(lemn),
precum
i aprobarea alocării la o următoare rectificare de buget, a
fondurilor necesare schimbării destina iei construc iei în care a fost
amplasată butelia de gaz ce a fost utilizată la încălzirea Casei de Cultură
„Miron Pompiliu”, tei, înaintea montării unui sistem alternativ la sistemul
de încălzire pe gaz.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea punerii în valoare a unei
cantităţi de
205 m3 masă lemnoasă (60 m3 din pădurea comunală Ştei, situată lângă
Cantonul Silvic, 30 m3 din pădurea comunală Ştei, situată lângă depozitul
de exploziv Sârbeşti i 115 m3 din pădurea comunală tei, situată la

Briheni – Valea Vacii ), masă lemnoasă – tăieri de igienă din pădurea
comunală Ştei, pădure aflată în administrarea Consiliului Local al oraşului
Ştei.
7. Informare privind plecarea în concediul de odihnă a d-lui primar Balaj
Gheorghe Iulian, în luna iulie 2013.
8. Buletin legislativ.
9. Diverse.
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