CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 149
Din 01 noiembrie 2018
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 01 noiembrie 2018, 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 a
Consiliului local al oraşului Ştei din data de 01 noiembrie 2018, 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 presedintelui de sedinta
2. Aprobarea ordinii de zi
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea men inerii re elei colare
adoptate
prin HCL nr. 9/25.01.2018 Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de
învățământ de stat și particular preuniversitar care va funcționa la nivelul
orașului Ștei pentru anul școlar 2018- 2019, aceasta urmând a func iona la
nivelul ora ului tei pe parcursul anului colar 2018- 2019.
4.Proiect de hotărâre Privind aprobarea încheierii unui protocol de
colaborare
între Oraşul Ştei i Inspectoratul de Poli ie al Jude ului Bihor – Poli ia
Oraşului Ştei, privind folosin a în comun a sistemului de supraveghere
video aflat în proprietatea Oraşului Ştei, pe o durată de 2 (doi) ani, precum
i aprobarea con inutului proiectului de protocol, conform Anexei;
5.Proiect de hotărâre Privind aprobarea necesită ii, oportunită ii şi
potenţialului economic al proiectului „Sprijin pentru infiintarea si
autosustenabilitatea a 27 de intreprinderi sociale, in Regiunea de Dezvoltare
Nord –Vest, Romania”, solicitat la finantare prin Programul Operaţional
Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL
UMAN 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a
oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea
antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de
muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor
de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, GHIDUL
SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin pentru înființare de structuri
de economie socială AP 4/PI 9.v/OS 4.16

6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea contractării unui împrumut în
valoare
de 1.611.217 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 11/2018
pentru adoptarea unor măsuri
bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale.
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CIOARĂ MARIUS DOREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” și 2
voturi„abținere”.

