coNsrl,rul, LocAL AL ORASULUI

sTEr
RAR
Din 30 august 2018

Privind aprobarea ordinii de zI pentru gedinfa ordinari a Consiliulul
Local al oragului $tei din data de 30 august 2OL8, ora 13.OO, care a arnrt loc
in sala de qedinfi a Consiliului local al oragului gtei.
Avdnd in vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 27512001 privind
administralia publicE 1oca15., republicatd, referitoare la aprobarea ordinii de zi La
propunerea primarului gi votul majoritdfi.i consilierilor,
in temeiul art. 45 din Legea nr. 2I5/2OO1 privind administralia publicd.
locald., republicatd.,

Conslllul loco.l a,l oraqulul gtel,

Articol unic: - Se aprobd. ordinea de zi pentru qedint;a ordinarE a Consiliului
iocal al oragului $tei din data de 30 august 2Ot8, ora 13.00, care a avut loc in.
sala de sedinlE a consiliului local al oragului gtei, dupd. cum urmeazd,:

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea proceselor verbale al gedinlelor Consiliului Local al oraqului gtei din data de
06.07 .2OI8, 19-07.2O\8 qi 26.07.2018.
3. Proiect de hot5rdre privind aprobarea formirii unui numar cadastral nou in suprafat5 cle
607 mp qi trecerea acestei suprafete pentru ,,SPATIU \/ERDE SI PLATFORMA BALASTATA
AFERENTE STRAZII CIJZA VODA DIN ORA$UL $TEI', precum gi aprobarea trecerii numdrului
cadastral nou din proprietatea Statului Romdn, in proprietatea oraqului $tei gi domeniul public al
oragului $tei.
4.Froiect de hotdrAre privind aprobarea formdrii unui numEr cadastral nou in suprafald de
52O mp si trecerea acestei suprafefe pentru ,,SPATIU VERDE SiI PLATFORMA neleSTATA
AFERENTE STRAZII BISERICII DIN ORA$UL STEI", precum qi aprobarea trecerii numdrului
cadstral nou din proprietatea Statului Rom6n, irr proprietatea oraguhri $tei gi domeniul public al
oragului $tei.
S.Proiect de hotdrdre privind aprobarea trecerii construcliei C1- ,,CLADIREA NR.19/A-CORP
A" inscrisd. in CF 50196 $tei, nr.cadastral 501t96, edificiu cu regim de inalime P, construiti. in
anul 2000 din carS.midd. ars5., situatd. in oragul $tei, str.Independenlei, nr. 19lA" din domeniul
public al oragului gtei in domeniul privat al or:rgului gtei.

6. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea aderdrii la Asociapia Rutei Cultural Europene
ATRIUM - Arhitectura regimurilor totalitare in memoria urband. a Europei, precum gi aprobarea
aderdrii la Statutul ATRIUMULUI.
T.Proiect de hotdrdre privind aprobarea numdrului total de posturi bugetate, funcfii cle
conducere si posturi de execufie, a organignamei, statului de ftrnclii si Regulamentului de
Organizare si Funclionare pentru apartatul propriu al primarului oragului Stei.
8.Proiect de hotdrAre privind aprobarea sal lor de bazd pentru funcfionarii publici qi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primiiriei oraqului $tei gi aparatul
permanent de lucru al Consiliului local al oragrr.rlui gtei, incepdnd cu, data de 01.09.2018.
9,Proiect de hotdrare privincl stabiiirea. costului mediu lunar de intrefinere pentru anul

gcolar 2OL8-2O79, pentru copiii inscrigi la Orega de copii gtei.

10. Proiect de hotdrdre Privind aprobia.rea REGULAMENTIJLUI DE iUfnnltWeRn

MENTINERE A SPATIILOR VERZI DIN

O

$I

$UL $TEI.

11. Proiect de hotdrdre Privind imputernicirea reprezentanrlului Consiliului l,ocal al
oragului $tei in A.G.A. S.C. Solceta S.A. - $tei, sd, susfind: aprobarea ordinii de zi qi a materialelor

de pe ordinea de zt a A'G.O.A. (Adunarea Generald ordinarS. a Acfionarilor)
$tei.

s.c. soLcETA S.A.

12.Diverse.

HOTARARIA A FOST ADOPTATA CU UNAITIMITATI DE VOTURI

