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JUDETUL BIHOR

coNsrl,ruL LocAL AL ORA$ULIII $TEr

cur 4539L14

HotAnAnEANr. ts9
Din 12 noiembrie 2O18

Privind abrogarea Hotiririi nr. 153 din data de 01 noienbrie 2018 Prc;vtnd
aprobarea contrqctiril unul impntmut in uo'loa;re de 7.677.277 lei, in
confonnltate cu preuederlle qrt. 7 dln Ordonanla. de urqentd. a
Guwrnulul nr. 77/2O78 pentnt odoptareq. unor mdsl.trt bugetare $i
pentnt completareo. qrt. 63 dln Lcsea nr. 273/2O06 pttutnd finan,tele
publlce loco.le.

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) Si alin. (a) fit. b), art. 45 aLin. (21,
art. 63 alin. (1) lit. c) 9i alin. (4) lit. c), precum Si ale art. 115 alin. (1) lit. b),
alin. (3), (5) Si (6) din Legea administraliei publice locale nr. 2I5|2OOI,
republicat6., modificdrile qi completdrile ulterioare, luAnd act de:

a) Referatul de aprobare prezentat de cd.tre primarrrl oraqului $tei, in

calitatea sa de inifiator, inregistrat cu nr. 5OI7109.11.2018;
b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, inregistrat cu nr.5O16/O9.11.2OI8, precum qi de raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local, al oraqului $tei.

Consiliul Local al oraqului $tein

HorAnAgru
ART.

1-

Se abrogS. Hotdr6rea

aprobarea contractdrii

nr. 153 din data de 01 noiembrie 2OI8 hiuind

unui impntmut tn ualoare de 1.611.217 lei,

in
conformitate qt preuederile
11 '^n78 penhu adoptareaunor md"suri bugetare gi pentru completarea art. 63
din Legea nr. 273/ 2006 priuind finanlele publice locale.
ART. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinfeazd.
primarul oraqului $tei 9i Serviciul Economicl din cadrul PrimEriei oragului gtei.
ART. 3 - Prezenta hotdrAre se comunicS. prin intermediul secretarului
oragului $tei, in termenul prevdzut de lege cu:
- Institutia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei,
- Serviciul Economic;
- Se va aduce la cunoqtinfd publicd prin afigaj 1a
sediul Primdriei oragului $tei precum $i pe pagina de
internet www. primaiastei. ro;
-Un
la dosarul cu hot5.r6.ri.
PRT$EDINTE DE $EDINT
CIOARA

prezenfi din totalul de 15 coasilierif
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