coNsrl,rul, LocAL AL oRAQULUT

$TEr

HoTAnAREA

NR.

lss

Din 12 noiembrie 2O18

Privind aprobarea ordinii de zi pentnr qedinta extraordinari, a
Consiliului Local al oragului $tei din data de 12 noiembrie 2018, ora O8.OO,
care a avrrt loc in sala de gedinfi a Consiliului local al oragului gtei.
AvAnd in vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 27512001 privind
administralia publicd. locald., republicatd, referitoare la aprobarea ordinii de zi Ia
propunerea primarului gi votul majoritdfii consilierilor,
in temeiul art.45 din Legea nr. 2I5|2OO1 privind administralia publicd
locald., republicatd,

Conslllul locql al oraqulul gtel,

HOrAnAsrp:
Atticol unic: - Se aprobd. ordinea de zi pentru gedinla extraordinard a
Consiliului local al oraqului $tei din data de L2 noiembrie 2OL8, ora 08.00, care
a avut loc in sala de qedinld a Consiliului local al oraqului gtei, dupd cum
urmeazd,:

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi

2. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea rectificd.rii bugetului local al
oraqului $tei pe anul 2OI8 cu suma de 227 mii lei, atAt la partea de venituri cAt
qi la partea de cheltuieli, bugetul local al oraqului gtei, rectificat, va fi de 12.620,26
mii lei.
3. Proiect de hot5.rAre Privind aprobarea transformd,rii funcliei publice de
executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal in consilier, clasa I,
grad profesional asistent din cadrul Compartimenfiilui Achizilii publice.
4. Proiect de hotd.r6"re Privind aprobarea contractd.rii unui imprr.rmut in
valoare de 524.OOO lei, in conformitate cu prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 8
din 23 august 2Ol8 pentru reglementarea unor md.suri fiscal-bugetare
5. Proiect de hotd.r6.re Privind abrogarea Hotd.r6.rii nr. 153 din data de 01
noiembrie 2018 privind aprobarea contractd.rii unui imprumut in valoare de
1.611
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adoptati cu unanimitate de voturi(lO
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