CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 153
Din 27.07.2017
Privind aprobarea schimbării denumirii Străzii „Aleea Băița”, în Strada
„Ing. Petru Pantea”.
La iniţiativa consilierilor locali din Consiliul Local al ora ului tei i a
primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate – expunere de motive înregistrat la
nr. 437/2017 întocmit de Compartimentul Resurse Umane, Organizare
i
Salarizare, prin care propune aprobarea schimbării denumirii Străzii „Aleea Băi a”
, în Strada „Ing. Petru Pantea”.
Având în vedere Avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judeţului Bihor
nr.3/17.05.2017, înregistrat la sediul Primăriei ora ului
tei sub nr.
2561/29.06.2017;
Văzând avizul Comisiei social-culturală, culte, învăţământ, sănătate şi
familie,muncă şi protecţie socială, tineret şi sport, juridică şi de disciplină a
Consiliului Local al ora ului tei.
inând cont de solicitările Grupurilor consilierilor PNL i a consilierilor
PSD din cadrul Consiliului Local al ora ului tei pentru schimbarea denumirii
străzii „Aleea Băi a” în strada „Ing. Petru Pantea ”, înregistrate la sediul Primăriei
ora ului tei sub nr. 132/13.01.2017, respectiv, 165/16.01.2017 .
În temeiul prevederilor art.2, lit. „d”, art.3, alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.7 din Ordinul nr. 564/2008
pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri
județene, respectiv a municipiului București, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c” şi a art. 36, alin. 5), lit. „d”, a art.45
i a art. 115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Local al oraşului Ştei,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 –Se aprobă schimbarea denumirii Străzii „Aleea Băi a” , în Strada „Ing.
Petru Pantea”.
Art. 2- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
se încredinţează primarul oraşului Ştei, Serviciul UAT din cadrul Primăriei oraşului
Ştei şi consilierul juridic al Consiliului Local al oraşului Ştei.
Art. 3- Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Serviciul UAT;
- Serviciul contabilitate;
- Se va aduce la cuno tin ă publică prin afi aj;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri;
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