CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A NR. 87
Din 31 octombrie 2013
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 31 octombrie 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 31 octombrie 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 procesului verbal de la ședința de Consiliu Local din data
de 26.09.2013.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării posturilor de
muncitori calificați – Zone Verzi din cadrul Primăriei orașului Ștei, de la
treapta profesională IV, la treapta profesională III.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea alocării la o următoare
rectificare de buget pe anul 2013, administratorului Cimitirului Orășenesc,
Ștei, a sumei de 10.000 lei/an, sumă ce reprezintă contravaloarea lucrărilor
efectuate de administratorul Cimitirului Orășenesc, Ștei pentru întreținerea
celor 290 de morminte fără aparținători și a spațiilor dintre morminte.
5. Proiect de hotărâre Privind revocarea HCL nr. 14/26.07.2012
Privind aprobarea punerii la dispoziția Ministerului Economiei, Comerțului și
Mediului de Afaceri – Direcția Generală Resurse Minerale(darea în
administrare), cu titlu gratuit, a terenului în suprafață totală de 5.704 mp. pe
durata executării lucrărilor geologice petru tema: ”Cercetări pentru
determinarea parametrilor acviferelor apelor subterane potabile, industriale,
ape minerale naturale, terapeutice și geotermale, evoluției caracteristicilor
calitative ale apelor și asigurarea protecției împotriva poluării și degradării –
pentru prospecțiuni de ape geotermale în perimetrul Ștei – Lunca, jud.
Bihor(Unitatea Pânzelor de Codru – Pânza Finiș,
6. Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentanților
Consiliului Local al oraşului Ştei în AGA SC Solceta SA, Ştei, să susţină
aprobarea ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a
AGOA(Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) SC SOLCETA SA Ştei.

7. Informare privind adresa cu nr. 430/09.10.2013 de la Serviciul de
Ambulanță județean Bihor, înregistrată la sediul Primăriei orașului Ștei sub
nr. 2774/10.10.2013.
8. Informare privind Cererea de Chemare în Judecată de la CNI
București, înregistrată la sediul Primăriei orașului Ștei sub nr.
2657/27.09.2013.
9. Buletin legislativ.
10. Diverse.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂLAN CIPRIAN SIMION

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
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