CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A NR. 05
Din 26 ianuarie 2017
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa odinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 26 ianuarie 2017, 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 extraordinară a
Consiliului local al oraşului Ştei din data de 26 ianuarie 2017, 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 20.12.2016 i 22.12.2016.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr
cadastral nou în suprafaţă de 8839 mp, precum i aprobarea trecerii
numărului cadastral nou în proprietatea ora ului tei i domeniul public al
ora ului tei.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea numirii de către Consiliul
Local al oraşului Ştei a celui de al doilea reprezentant care să facă parte din
Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Unirea”, tei.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea planului de acţiuni şi de
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de
către beneficiarii de sume acordate ca ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2017.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea listei solicitanţilor care au
acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirerii precum şi aprobarea
listei de priorităţi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate
închirierii situate în blocul de locuinţe ANL de pe str. A. Mureşanu, nr. Z4,
Ştei.
7. Informare privind solicitarea Grupului consilierilor PNL i a
consilierilor PSD din cadrul Consiliului Local al ora ului
tei pentru
schimbarea denumirii străzii „Aleea Băi a” în strada „Petru Pantea ” .
8. Informare privind solicitarea CS „Cri ul Negru” tei privind trecerea
unui număr de 26 de sportivi în cadrul Clubului Sportiv Oră enesc tei,

precum i alocarea unor sume pentru participarea la competi ii în condi ii
optime.
9. Informare privind nedepunere aplica ii POCU 2014-2020, Axa
Prioritară 6, OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cu titlul „ coala pentru To i”.
10. Diverse.
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