CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 85
Din 28 iunie 2018
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 28 iunie 2018, ora 13.00, 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 ordinară a Consiliului
local al oraşului Ştei din data de 28 iunie 2018, ora 13.00, care a avut loc în sala
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei, după cum urmează:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Aprobarea proceselor verbale al edin elor Consiliului Local al ora ului
tei din data de 11.05.2018 i 31.05.2018.
3. Proiect de hotărâre Privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al d-lui Miara Horia Mugurel, consilier local în Consiliul Local al
oraşului Ştei, ca urmare a demisiei acestuia şi declararea ca vacant a locului de
consilier local al d-lui Miara Horia Mugurel.
4.Proiect de hotărâre Privind validarea mandatului de consilier local în
Consiliul Local al oraşului Ştei al d-lui PIRTEA DOREL, membru supleant pe lista
de candidaţi a PSD la alegerile locale din iunie 2016.
5.Proiect de hotărâre Privind aprobarea Documenta iei tehnice faza
Documenta ia de avizare a lucrărilor de interven ie (DALI) a proiectului
„REABILITARE SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA”, precum i
aprobarea Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice
aferenţi proiectului
6.Proiect de hotărâre Privind aprobarea proiectului „REABILITARE SI
CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA” în vederea finan ării acestuia
în cadrul Programului Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10,
Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7 REGIUNI,
aprobarea valorii totale a proiectului, precum i aprobarea contribu iei proprii a
Consiliului Local al ora ului tei în proiect.
7.Proiect de hotărâre Privind aprobarea demarării procedurii privind
preluarea în comodat pe o perioadă de 1(un) an a imobilului „BAZĂ SPORTIVĂ”(
compus din teren în suprafaţă de 17.607 mp + dotări aferente + construcţie
administrativă (P+1) + Tribună – construcţie uşoară cu structuri metalice), situat în
oraşul Ştei, pe str. Crinului, nr. 2, înscrisă în CF nr. 50033 Ştei, din proprietatea
Companiei Naţionale a Uraniului
8.Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului
Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină: aprobarea
ordinii de zi i a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei i aprobarea ordinii de zi i a

materialelor de pe ordinea de zi a A.G.E.A. (Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei .
9.Informare privind adresa cu nr. 745/16.05.2018 a d-lui Bugle Gavril, str.
Miron Pompiliu, nr. 144, loc tei, jud. Bihor.
10.Informare privind plecarea în concediu a d-lui primar al ora ului tei,
ing. Balaj Gheorghe Iulian, începând cu data de 02.07.2018
i delegarea
atribu iilor acestuia pe perioada concediului, către dl. viceprimar. Ec. Cioară
Marius Dorel, prin dispozi ia nr. 260/28.06.2018.
11. Diverse.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
STANIȘTE OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

