CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 112
Din 29 octombrie 2015
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 29 octombrie 2015, ora 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 29 octombrie 2015, ora 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 ale edin elor Consiliului Local al
ora ului tei din data de 11.09.2015 i din data de 24.09.2015.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui Proiect Tehnic
pentru reabilitarea i amenajarea (la nivelul normelor i standardelor europene) a
Lacului de Agrement al ora ului tei.
4. Proiect de hotărâre Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2016.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Anual de Ac iune în
Domeniul Organizării, Administrării
i Acordării Serviciilor Sociale la nivelul
ora ului tei, pentru anul 2016.
6. informare privind adresa cu nr. 10/15UB/02.10.2015 de la Melfi SRL
Pettonarello Del Molise – Sucursala Bucure ti, înregistrată la sediul Primăriei
ora ului tei sub nr. 3181/02.10.2015;
7. Informare privind adresa cu nr. 8341, 8342/12.10.2015 de la Institu ia
Prefectului jude ului Bihor, înregistrată la sediul Primăriei ora ului tei sub nr.
3361/19.10.2015, prin care se înaintează rapoartele de control întocmite de
reprezentan ii Institu iei Prefectului Jude ului Bihor, control efectuat în data de
22.09.2015 la sediul Primăriei ora ului tei;
8. Diverse.
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