CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 90
Din 13 august 2015
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 13 august 2015, ora 08.00,
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 extraordinară a
Consiliului local al oraşului Ştei din data de 13 august 2015, ora 08.00,
care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei, după
cum urmează:

ORDINE DE ZI
1. Alegerea președintelui de ședință.
2. Aprobarea ordinii de zi.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea
modificării HCL nr.
67/02.07.2015 Privind aprobarea formării unui număr cadastral în suprafaţă
de 36289 mp, (Lacul de agrement), precum și aprobarea notării numărului
cadastral care se formează în favoarea Oraşului Ştei, conform poziției nr. 37
din HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, anexa nr. 8,
privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ștei .
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr
cadastral în suprafaţă de 986 mp, (aflat sub drumul de acces care duce la
amplasamentul unde se va construi platforma de stocare temporară din
cadrul proiectului „Sistem de Management integrat al deșeurilor solide din
județul Bihor și către Depozitul de deșeuri neconforme din orașul Ștei),
precum și aprobarea notării numărului cadastral care se formează în
favoarea Oraşului Ştei.
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