CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 206
Din 03 noiembrie 2017
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară de maximă
urgență a Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 03 noiembrie 2017, 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 de
maximă urgen ă a Consiliului local al oraşului Ştei din data de 03 noiembrie
2017, 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 pre edintelui de edin ă
2. Aprobarea ordinii de zi.
3.Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării HCL nr. 184/21.09.2017
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 22539 mp (
aflat pe nr. top. 825/5 = 2710 mp/59395 mp din CF 1 Ştei, 827/3 = 225 mp/10308
mp din CF 214 Ştei, 827/4 = 608 mp/8386 mp din CF 1 Ştei, 827/8 = 10691
mp/103577 mp din CF 1 Ştei, 980 = 8041 mp/330207 mp din CF 2 Ştei, 999 = 264
mp/172346 mp din CF 126 Ştei) şi trecerea acestei suprafeţe de 22539 mp aferente
pentru „Strada ZORILOR din oraşul Ştei” din proprietatea Statului Român, în
proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea
modificării HCL nr.
164/17.08.2017 Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafață
de 987 mp, aferent pentru „Strada TEIULUI din oraşul Ştei”, precum și aprobarea
trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în proprietatea
orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificării bugetului local al
oraşului Ştei pe anul 2017, în urma rectificării, bugetul local al ora ului tei va
fi în sumă de 19.412,04 mii lei(suma de 16.237 mii lei -sec iunea de func ionare
i suma de 3175,04 mii lei - sec iunea de dezvoltare ).
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE
FEZABILITATE) pentru Programul Opera ional Regional 2014 -2020, Axa
prioritară 3 -„Sprijinirea tranzi iei către o economie cu emisii scăzute de carbon”,
obiectiv specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon”, „Realizarea de piste pentru
biciclete, spa ii pietonale i pia ete”.
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