CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A NR. 65
Din 25 iulie 2013
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 25 iulie 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 25 iulie 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 procesului verbal de la edin a de Consiliu Local din
data de 27.06.2013.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numărului total de posturi
bugetate, funcţii de conducere şi posturi de execuţie, a organigramei şi
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului
Ştei şi unităţile subordonate,
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea selectării unui evaluator, în
vederea evaluării spa iilor din incinta Policlinicii, spa ii rămase libere după
mutarea Serviciului de Ambulan ă în incinta Spitalului Oră enesc tei, în
vederea vânzării acestuia prin licita ie publică cu strigare.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea vânzării prin licita ie publică
cu strigare a spa iilor din incinta Policlinicii, spa ii rămase libere după
mutarea Serviciului de Ambulan ă în incinta Spitalului Oră enesc tei.
7. Informare privind plecarea în concediul de odihnă a d-lui
viceprimar
Cioară Marius, în luna august 2013.
8. Buletin legislativ.
9. Diverse.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
IGAN IOANA MARIA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

