CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 101
Din 26 iulie 2018
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 26 iulie 2018, 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 26 iulie 2018, 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 al
edin elor Consiliului Local al
ora ului
tei din data de 21.06.2018 i 28.06.2018.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea dării în folosin ă gratuită pe
o perioadă de 5 ani a spaţiului situat în incinta Pie ei Agroalimentare
tei, str. Andrei Mure anu, nr. 4B, tei, jud. Bihor( sediul actual al
Direc iei Sanitar Veterinare i Pentru Siguran a Alimentelor Bihor), care
va avea ca destina ie birou necesar personalului sanitar veterinar care î i
desfă oară activitatea pe raza teritorială a UAT ora
tei, pentru Direc ia
Sanitară Veterinară i Pentru Siguran a Alimentelor Bihor.
4. Proiect de hotărâre Privind modificarea i completarea Comisiei de
validare a Consiliului local Ș tei, aprobată prin HCL nr. 1/23.06.2016
privind alegerea comisiei de validare.
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea înfiinȘ ării serviciului de
interes local public – CreȘ ă, aprobarea structurii organizatorice Ș i a
Regulamentului de organizare Ș i funcȘ ionare al acestuia (Anexa 1), ca parte
integrantă a Regulamentului de organizare Ș i funcȘ ionare al aparatului de
specialitate al Primarului OraȘ ului Ș tei
6. Informare privind plecarea în concediu a d-lui viceprimar al
oraȘ ului Ș tei, ec. Cioară Marius Dorel, începând cu data de 06.08.2018.
7. Diverse.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VULCIU IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTE
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi

