CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 68
Din 27 octombrie 2016
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al
oraşului Ştei din data de 27 octombrie 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 27 octombrie 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. Alegerea pre edintelui de edin ă.
2. Aprobarea ordinii de zi.
3. Aprobarea proceselor verbale ale edin elor Consiliului Local al
ora ului tei din data de 8.09.2016, 22.09.2016 i 29.09.2016.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea prelungirii dării în administrare cu
titlu gratuit pe o perioadă de 5 ani a spaţiului în suprafa ă de 21,84 mp, de pe
str. Nicolae Iorga, nr. 32, ora
tei, jud. Bihor, pentru Asocia ia Salvatorilor
Montani, tei.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării nivelului studiilor
postului de consilier din cadrul cabinetului primarului, din post cu studii
superioare, în post cu studii medii.
6.Proiectul de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului „A doua
sansa pentru tinerii si adultii care au abandonat scoala in comunitatea din Orasul
Stei”prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , Axa Prioritara 6 –
Educatie si Competente, in cadrul obiectivelor specifice - Prioritatea de Investi ii
(PI) 10i ”Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i promovarea
accesului egal la învă ământul pre colar, primar i secundar de calitate, inclusiv
la parcursuri de învă are formale, non formale i informale pentru reintegrarea în
educa ie i formare” O.S. 6.2 – Cre terea participării la învă ământul antepre colar i pre colar, în special a grupurilor cu risc depărăsire timpurie a colii,
cu accent pe copiii apar inând minorită ii roma i a celor din mediul rural, O.S.
6.3 – Reducerea părăsirii timpurii a colii prin măsuri integrate de prevenire i de
asigurare a oportunită ilor egale pentru elevii apar inând grupurilor vulnerabile,
cu accent pe elevii apar inând minorită ii roma i elevii din mediul rural/
comunită ile dezavantajate socio-economic, O.S. 6.4Cre terea numărului de tineri
care au abandonat coala i de adul i care nu si-au finalizat educa ia obligatorie
care se reîntorc în sistemul de educa iei i formare, inclusiv prin programe de tip a

doua
ansă
i programe de formare profesională, O.S. 6.6 Îmbunătă irea
competen elor personalului didactic din învă ământul pre universitar în vederea
promovării unor servicii educa ionale de calitate orientate pe nevoile elevilor i a
unei coli inclusive, pt. Colegiul Na ional „Avram Iancu”, tei.
7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului „A doua
sansa pentru tinerii si adultii care au abandonat scoala in comunitatea din Orasul
Stei”prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , Axa Prioritara 6 –
Educatie si Competente, in cadrul obiectivelor specifice - Prioritatea de Investi ii
(PI) 10i ”Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i promovarea
accesului egal la învă ământul pre colar, primar i secundar de calitate, inclusiv
la parcursuri de învă are formale, non formale i informale pentru reintegrarea în
educa ie i formare” O.S. 6.2 – Cre terea participării la învă ământul antepre colar i pre colar, în special a grupurilor cu risc depărăsire timpurie a colii,
cu accent pe copiii apar inând minorită ii roma i a celor din mediul rural, O.S.
6.3 – Reducerea părăsirii timpurii a colii prin măsuri integrate de prevenire i de
asigurare a oportunită ilor egale pentru elevii apar inând grupurilor vulnerabile,
cu accent pe elevii apar inând minorită ii roma i elevii din mediul rural/
comunită ile dezavantajate socio-economic, O.S. 6.4Cre terea numărului de tineri
care au abandonat coala i de adul i care nu si-au finalizat educa ia obligatorie
care se reîntorc în sistemul de educa iei i formare, inclusiv prin programe de tip a
doua
ansă
i programe de formare profesională, O.S. 6.6 Îmbunătă irea
competen elor personalului didactic din învă ământul pre universitar în vederea
promovării unor servicii educa ionale de calitate orientate pe nevoile elevilor i a
unei coli inclusive, pt. Colegiul Tehnic „Unirea”, tei;
8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului „A doua
sansa pentru tinerii si adultii care au abandonat scoala in comunitatea din Orasul
Stei”prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , Axa Prioritara 6 –
Educatie si Competente, in cadrul obiectivelor specifice - Prioritatea de Investi ii
(PI) 10i ”Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i promovarea
accesului egal la învă ământul pre colar, primar i secundar de calitate, inclusiv
la parcursuri de învă are formale, non formale i informale pentru reintegrarea în
educa ie i formare” O.S. 6.2 – Cre terea participării la învă ământul antepre colar i pre colar, în special a grupurilor cu risc depărăsire timpurie a colii,
cu accent pe copiii apar inând minorită ii roma i a celor din mediul rural, O.S.
6.3 – Reducerea părăsirii timpurii a colii prin măsuri integrate de prevenire i de
asigurare a oportunită ilor egale pentru elevii apar inând grupurilor vulnerabile,
cu accent pe elevii apar inând minorită ii roma i elevii din mediul rural/
comunită ile dezavantajate socio-economic, O.S. 6.4Cre terea numărului de tineri
care au abandonat coala i de adul i care nu si-au finalizat educa ia obligatorie
care se reîntorc în sistemul de educa iei i formare, inclusiv prin programe de tip a
doua
ansă
i programe de formare profesională, O.S. 6.6 Îmbunătă irea
competen elor personalului didactic din învă ământul pre universitar în vederea
promovării unor servicii educa ionale de calitate orientate pe nevoile elevilor i a
unei coli inclusive, pt. Grădini a cu Program Prelungit nr. 1, tei
9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului „A doua
sansa pentru tinerii si adultii care au abandonat scoala in comunitatea din Orasul
Stei”prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , Axa Prioritara 6 –
Educatie si Competente, in cadrul obiectivelor specifice - Prioritatea de Investi ii
(PI) 10i ”Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i promovarea
accesului egal la învă ământul pre colar, primar i secundar de calitate, inclusiv
la parcursuri de învă are formale, non formale i informale pentru reintegrarea în
educa ie i formare” O.S. 6.2 – Cre terea participării la învă ământul antepre colar i pre colar, în special a grupurilor cu risc depărăsire timpurie a colii,
cu accent pe copiii apar inând minorită ii roma i a celor din mediul rural, O.S.

6.3 – Reducerea părăsirii timpurii a colii prin măsuri integrate de prevenire i de
asigurare a oportunită ilor egale pentru elevii apar inând grupurilor vulnerabile,
cu accent pe elevii apar inând minorită ii roma i elevii din mediul rural/
comunită ile dezavantajate socio-economic, O.S. 6.4Cre terea numărului de tineri
care au abandonat coala i de adul i care nu si-au finalizat educa ia obligatorie
care se reîntorc în sistemul de educa iei i formare, inclusiv prin programe de tip a
doua
ansă
i programe de formare profesională, O.S. 6.6 Îmbunătă irea
competen elor personalului didactic din învă ământul pre universitar în vederea
promovării unor servicii educa ionale de calitate orientate pe nevoile elevilor i a
unei coli inclusive, pt. coala Gimnazială „Miron Pompiliu”, tei
10. Informare privind motivarea neîncadrării în criteriile de eligibilitate
tehnică Proiect START UP PLUS.
11. Diverse.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DUȘE CĂLIN IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

