CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 98
Din 19 iulie 2018
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 19 iulie 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 extraordinară a
Consiliului local al oraşului Ştei din data de 19 iulie 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. Proiect de hotărâre Privind aprobarea actualizării HCL nr. 95/06.07.2018
i aprobarea noului Proiect „REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE, SPA II
PIETONALE I PIA ETE ÎN ORA UL TEI”, în vederea finan ării acestuia în
cadrul Programului Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea
de investi ii 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI, precum i aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificării i completării HCL nr.
8/25.01.2018 Privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractul de
concesiune nr. 67/19.12.2005, încheiat inițial între Primăria orașului Ștei, în calitate
de concedent, și dl. Lucaciu Nicu Corneliu, în calitate de concesionar asupra terenului,
ca urmare a transferului dreptului de proprietate a construcției aflate pe acest teren,
de către dl. Lucaciu Nicu Corneliu, către dl. Popa Aurel Adrian și soția Popa Mariana
Alina.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VULCIU IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi

