coNsrLruL rocAl, AL ORASULUI
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2O18

Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa extraordinari

Consiliului Local al oragului $tei din data de 22 noiembrie 2O18, ora
care a avrrt loc in sala de gedinti a Consiliului local al oraqului $tei.

a
13.OO,

ivind
AvAnd in vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 2I5|2OOI
adrninistralia publicS. locald., republicatd., referitoare la aprobarea ordinii de zi la
propunerea primarului qi votul majoritS.fii consilierilor,
in temeiul art. 45 din Legea nr. 2I5|2OO1 privind administrafia publicd
locald, republicatS.,

Conslllul local al ora"Eului $tei,

HOrAnAsrp:

Articol unic: - Se aprobd. ordinea de zi pentru qedinla extraordinard, a

Consiliului local al oraqului $tei din data de 22 noiembrie 2OLE, ora 13.00, care
a avut loc in sala de qedinfd. a Consiliului local al oraqului $tei, dupd cum
urrneazd:.

ORDINI DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi
Proiect de hotdrdre Privind aprobarea formdrii unui numdr cadastral nou
in suprafalE de 3793 mp (allat pe nr. top. 143313 = 16 rnplI928 rnp, 143413 = 133
mp/ 1898 mp, 1435 /3 = L44 mpls19 mp din CF 585 $tei, nr. top. 1465 = 3091 mp/94O9
mp din CF 3900 $tei qi nr. top. 1492 = 4O9 np/5208 mp din CF 3473 $tei),aferent pen
,strada 13 SEPTEMBRIE din oraqul $tei - drum pietruit spre Stafia Meteo $tei", precum
qi aprobarea trecerii numirului cadastral nou din proprietatea Statului RomAn, in

2.

proprietatea oragului $tei,si domeniul public aI oraqului $tei.
3. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea formirii unui numir cadastral
nou in suprafafd. de 558 mp ( allat pe nr. top. 781 4 = 331 mp /2570 mp - din CF 135 $tei,
39912 = 227 mp/ 1068 mp din CF 572 $tei ), aferent pentru ,Spafiu verde gi trotuar intre
str. Miron Pompiliu qi str. George Enescu din oraqul $tei ", precum gi aprobarea trecerii
numdrului cadastral nou din proprietatea Statului Romdn, in proprietatea oragului $tei gi
domeniul public al oraqului $tei.
4. Proiect de hot5r6re Privind aprobarea formdrii unui numdr cadastral nou
in suprafafd. de 1738 mp (allat pe nr. top. 374/3 = 274 rnp/976 mp,37513 = 389
mp/983 mp,37616 = 59 mp/1016 mp din CF 3387 $tei,37714 = 39 mp,378114 = 85
mpl 1223 mp,379/11 = 65 rnpl391 -p, 38O17 = 76 rnpl150 mp, 38116 = 45 mpl45 -p,
383 = 6l rnpl61 -p, 38414 = 51 mp/874 rl:p,38514 = 55 mp/156 mp, 386/3 = 45
mp/ 156 mp,38716 = 9l rnp/1539 mp din CF 572 $tei, 39Lll = 2O3 trrp/1661 mp din CF
17 gtei, 392 = 1O0 mp/ L697 rnp din CF 572 $tei gi nr. top. 393 = 10O rnp/637 mp din CF
verde qi trotuar intre str. George Enescu gi str. Cuza
146 $tei), aferent pentru
"Spafiu
precum
gi aprobarea trecerii numdrului cadastral nou din
",
Vodi din oraqul $tei
proprietatea Statului Rorndn, tur proprietatea oragului $tei qi domeniul public al oragului
$tei.

5. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea formdrii unui num5r cadastral nou
in suprafa!6. de 1664 mp (aflat pe nr. top. 29414 = 347 npll348 rnp,295/7 = 284

mp/394 rnp,364/36 = 206 rnp/2O6 np,364/13-b = 365 mp/I2O9 rnp,365126 = 8I
mp/5O9 np,366/16 = 19t rrrp/191 mp, 366/L2: 14 rnp/464 rnp,367 /3 = 79 rnp/236
nrrp,369/4 = 43 rnpl666 mp din CF 572 $tei 9i 368/7 = 54 mp/570 mp din CF 332 $tei),
TRANDAFIRILOR din oraqul $tei ", precum qi aprobarea trecerii
aferent pentru
"strada
numdrului cadastral nou din proprietatea Statului Romdn, ^rn proprietatea oragului $tei gi
domeniul public al oraqului $tei.
6. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea form5rii unui numir cadastral nou
in suprafafE" de 6822 mp ( allat pe nr. top. 31212 = 766 mp/1173 mp, 311/1 = 509
mp1754 mp, 309/6 = 39 mp/195 mp, 308/7 = 702 mpl2871 -p, 3IO17 = 63 mpl2L6O
rnp, 3O4/L3 = 22O rnp/2647 mp - CF 572 $tei, 303/3 = 3O9 rnp/714 rnp - CF 576 $tei ,
302116 = 364 mn/388 mn 3Ol/1 = 193 mn/398 mn din CF 572 Sfei. 3OO13 = 215

12 $tei, /4 :
mpl456 mp,299/7 = 253/7L4 rrlp,298/4 = 496 rnp/L221
364113 188
iii rnpleisz ,o$,2s4/4: 638 mp/lsa3 mp, 360 = 163
297
1 367/1
rnp/l2bs rnp, 365/26 : lg2 rnp/So9 mp, 366/!2 = 29
u,-p1+aS mp din CF 572 gtei qi 36817 = 360 mpli7O mp din CF 332 $tei), aferent pentru
INbEPENDENTEI din oragul $tei ", precum gi aprobarea trecerii numdrului
"strada
badastral nou din proprietatea Statului RomAn, in proprietatea oragului $tei 9i domeniul
public al oragului $tei.
7. Proiect de hotSrdre Privind aprobarea infiintdrii unei noi coli de Carte
FunciarE pentru nr. top. 826 $tei, (suportul material a drumului vechi ce a ficut legitura
dintre str. Miron Pompiliu qi pSdurea oraqului $tei, paralel cu actuala str. hrtlor (pe
partea dreaptd,)), dupd cum unneazd': -

intravilanul orasului Stei" in conformitate cu adeverinfa pentru certificarea supr lelor
nr. 35619/RGI/2S.03.2O18 eliberatS. de c6tre OCPI Bihor
8. Proiect de hot5rdre Privind aprobarea formdrii unui numdr cadastral nou
in suprafa{i de 3039 mp, (allat pe nr. top. 1507 14 = 3039 rnpl24O749 rnp din CF 126
gtei), aferent pentru ,strada 13 SEPTEMBRIE din oraqul $tei - drum pietruit spre
depozitul de explozivi $tei"), precum gi aprobarea trecerii numdrului cadastral nou din
proprietatea Statului Rom6n, in proprietatea oragului $tei qi domeniul public al oraqului
$tei.

Proiect de hotirdre Privind aprobarea form5rii unui numdr
cadastral nou ^rn suprafafS. de LO26 mp ( allat pe nr. top. 3 L2/2 = 8a rr;rp/1173 rnp, 3IL lI
= 245 mp/754 rrrrp,3O9/6 = 156 mp/195 mp, 308/7 = 23O rnp/287I mp - din CF 572
gtei , S{t1t2 = 63 mp/1910 np,3O9|II = 248/191O mp din CF 32L2 $tei ),aferent
TEHNIC UNIREA din oraqul $tei, str. Independenfei nr. 19 - zona
pentru
"COLEGIUL
iagaiular", precum gi aprobarea trecerii numdrului cadastral nou din proprietatea
Staiului Romdn, in proprietatea ora.;ului $tei gi domeniul public al oraqului $tei.
lo.Proiect de hotdrdre Privind aprobarea formdrii unui num5r cadastral
norr in suprafafE de 586 mp( allat pe nr. top.74 = 26 rnp/184 mp din CF 7OO $tei, 75/8 =
la1 mp/337 rnp din CF 583 $tei, 1434/3 = 8 rnpl1898 mp, L435/3 = 106 mp/519 mp
din CF 5S5 gtei qi nr. top. I47O/73 = 249 npllc4O mp din CF 507 $tei), aferent pentru
verde gi trotuar intre str. 13 Septembrie qi str. Miron Pompiliu din oraqul Stei ",
"spafiu
pr."rrttr gi aprobarea trecerii numdrului cadastral nou din proprietatea Statului Rom , in
proprietatea oragului $tei qi domeniul public al oraqului $tei.
l l.Proiect de hotdrdre Privind aprobarea revocErii HCL nr.
lS4/OI.ll.2OL8 Priuind aprobarea modificdrii Regtlamentului de Organizare gi Funcfionare
al Consiliului Local al oraSului $tei
12. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea modificdrii Regulamentului de Organizare 9i
Functionare al Consiliului Local al oraqului $tei fur vederea conformdrii Regulamentului
de Orgalizare qi F\rnclionare al Consiliului Local al oraqului $tei cu Regulamentul- Cadru
de or/anizare gi trncliona-re a consiliilor locale, aprobat prin Ordonan{a Guvernului nr.
gSl2OO2, prin scoaterea punctului,Diverse'de pe ordinea de n a Eedinfelor de Consiliu
Local, $tei

9.

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL ORA$ULUI $TEI
jrs. DALE VOICHIT4 MARIANA

PRE$EDINTE DE
CIOARA MARIM

Hotirirea a fost a fost
consilieri ptezenli
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qi un

vot imPotrivi"(l4

