CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 54
Din 29 septembrie 2016
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 29 septembrie 2016, 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 septembrie 2016, 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 16.08.2016 i 25.08.2016.
3. Privind aprobarea încetării de drept a contractului privind
finan area
nerambursabilă
nr.
195/N/12.05.2011
încheiat
cu
Administra ia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) - Bucure ti.
4.Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul
2016, bugetul local al ora ului tei, rectificat, va fi de 18.667,51 mii lei.
5. Privind aprobarea întocmirii unui P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal)
pentru VIABILIZAREA I INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL ORA ULUI
TEI A TERENULUI ÎN SUPRAFA Ă DE 136.391 mp.
6. Privind aprobarea întocmirii unui Studiu de Fezabilitate i a unui
Proiect Tehnic în vederea viabilizării terenului în suprafa ă de 136.391 mp.
situat la ie ire din localitatea Lunca spre localitatea Cîmpani, pe partea
dreaptă, în vederea dezvoltării din punct de vedere urbanistic a zonei
respecive
7. Privind aprobarea întocmirii unui Proiect Tehnic în vederea
reabilitării străzii Cuza Vodă, din ora ul tei - jude ul Bihor

8. Privind aprobarea documenta iei de urbanism P.U.Z. (Plan
Urbanistic Zonal) pentru SCHIMBAREA DESTINA IEI TERENULUI DIN
JURUL CLĂDIRII INTERNAT, AFLATĂ ÎN INCINTA COLEGIULUI NATIONAL
“AVRAM IANCU” TEI, str. Lucian Blaga, nr. 6, ÎN ZONĂ DE SERVICII, ÎN
VEDEREA REABILITĂRII ACESTEI CLĂDIRI.
9. Privind aprobarea documenta iei de urbanism P.U.Z. (Plan
Urbanistic Zonal) pentru SCHIMBAREA DESTINA IEI DIN -CLĂDIRE DIN
ZONA DE PROTEC IE A POLI IEI- AFLATĂ ÎN ORA UL TEI PE, str.
Independen ei, nr. 19/A, ÎN ZONĂ PENTRU FUNC II MIXTE (servicii i
locuin e colective), ÎN VEDEREA REABILITĂRII ACESTEI CLĂDIRI Privind
aprobarea documenta iei de urbanism P.U.Z. (Plan Urbanistic
Zonal)
pentru SCHIMBAREA DESTINA IEI DIN -CLĂDIRE INTERNAT- AFLATĂ ÎN
INCINTA COLEGIULUI NATIONAL “AVRAM IANCU” TEI, str. Lucian Blaga,
nr. 6, ÎN ZONĂ DE SERVICII, ÎN VEDEREA REABILITĂRII ACESTEI CLĂDIRI
10. Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă
de 6253 mp, precum i aprobarea trecerii acestuia în proprietatea ora ului
tei i domeniul public al ora ului tei
11. Privind aprobarea efectuării demersurilor pentru ob inerea de
către ora ul tei a licen ei de explorare în perimetrul cu suprafa a totală
de 0,003 kmp, în scopul exploatării zăcământului de apă geotermală din
perimetrul ora ului tei – jude ul Bihor
12. Privind împuternicirea reprezentantului
Consiliului Local al
oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii
de zi i a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei
13. Privind aprobarea instrumentării proiectului ”Cresterea ocuparii
prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana a
Orasului Stei ” prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , Axa
Prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti, O.T. 8 – Promovarea unor locuri
de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor,
Prioritatea de investitii 8.iii – Activitati independente, antreprenoriat si
infiintarea de intreprinderi, inclusive a unor microintreprinderi si a unor
intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, O.S. 3.7 Cresterea Ocuparii prin
sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana
14. Diverse.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COROIU MANUELA AURELIA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

