coNsILrUL LOCAL AL

$TEr

ORASUTUT

HoTAnAREA

NR. t8o

Din L4 decembrie 2Ol8

Privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinfa de indati a Consil,iului
Local al oraqului $tei din data de 14 decembrie 2018, ora O9.OO, care a avut
loc in sala de gedinfi a consiliului local al oragurui gtei.
Av6.nd in vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 2I5|2OO1 privind
administralia publici locald., republicatd., referitoare la aprobarea ordinii de zi Ia
propunerea primarului qi votul majoritdfii consilierilor,
in temeiul art. 45 din Legea nr. 2I5|2OO1 privind administrafia publicd

locald, republicat5.,

Conslllul local al oragului gtei,

HOrAnAsrp:

Articol unic: - Se aprobd. ordinea de zi pentru qedinta de indath a
Consiliului local al oraqului $tei din data de 14 decembrie 2018, ora 09.00, care
a avut loc in sala de gedinfd a Consiliului local al oraqului gtei, dupii cum
urmeazd:

ORDINE DE ZI
ordinli de zi.
2. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea rectif,rcd.rii bugetului local a-l
oraqului $tei pe anul 2Ol8 cu suma de 434 mii lei, atdt la partea de venitur:i cAt
qi la partea de cheltuieli, bugetul local al oraqului gtei, rectificat, va fi de 13.3,18,33
mii lei
3. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea Documentafiei tehnice faza Situdiu
de fezabllitate a proiectului ,ZoNA nB RECREERE (cENTRU MULTIFUNCTIONAL
RECREATIV): OBIECTIV A: CENTRU MULTIFUNCTIONAL RECREATIV; OBI]ECTIV
B: CALE DE ACCES - STRADA LIOAREI" , precum gi aprobarea Indicatorilor
Tehnico-economici prevdzu[i in cadrul Documentaliei tehnice aferen]i proiectului
4. Proiect de hotirAre Privind aprobarea proiectului
DE RECRE;ERE
"ZONA A: CEN.TRU
(CENTRU MULTIFUNCTIONAL RECREATIV): OBIECTIV
MULTIFUNCTIONAL RECREATIV; OBIECTIV B: CALE DE ACCES STRADA
LIOAREI" in vederea finan!5rii acestuia in cadrul Programului Operafional Regiional
2OI4-2O2O, Axa prioritard, 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr.
POR/2018l13lI3.Ill17 REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectului, pre,cum
gi aprobarea contribufiei proprii a Consiliului Local al ora;ului gtei in proiect.
5. Proiect de hotd.r6.re Privind aprobarea Documentaliei tehnice faza
DocumentaJia de avrzare a lucririlor de intervenfie a proiectului ,REABILITAFIE $I
MODERNIZARE CLADIRE LOCUINTE SOCIALE: oBIECTIV: CLADIRE LocllNTE
socIALE, OBIECTIV: PARC $I ALEE DE AccES', precum 9i aprobarea
Indicatorilor tehnico-economici prevdz:u i in cadrul Documentaliei tehnice af'erenti
proiectului
6. Proiect de hotdr6,re Privind aprobarea proiectului "REABILITARIE $I
MODERNIZARE CLADIRE LOCUINTE SOCIALE: oBIEcTIV: CLADIRE
LoCUINTE
SOCIALE, OBIECTIV: PARC $I ALEE DE ACCES" in vederea finanldrii acestuia in
cadrul Programului Operalional Regional 2OI4-2O20, Axa prioritard- 13, Obiectiv
specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018l13l13.Il1/7 REGIUNI, aprobarea
1. Aprobarea

