CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A NR. 121
Din 10 septembrie 2018
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 10 septembrie 2018, ora 08.00, 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 10 septembrie 2018, ora 08.00, care a avut loc în
sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei, după cum urmează:

ORDINE DE ZI
1. Alegerea presedintelui de sedinta
2. Aprobarea ordinii de zi
3.Proiect de hotărâre Privind aprobarea amplasării unui ansamblu
comemorativ(piatră ornamentală cu placă comemorativă, troi ă i catarg cu drapele),
cu ocazia centenarului Unirii din 1 decembrie 1918 , ansamblu comemorativ care se va
amplasa în fa a sediului Primăriei ora ului tei pe nr. cadastral 50524 tei, precum
i aprobarea textului înscris pe piatra ornamentală cu placă comemorativă din
ansamblul comemorativ.
4. Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al
oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să
susţină nominalizarea
i
confirmarea de către AGA SC SOLCETA SA tei, a unui membru supleant în comisia de
cenzori ai societă ii, în locul rămas vacant prin demisia d-lui Vesa Florin, devenit
membru în consiliul de Administra ie, în edin a AGOA SOLCETA SA tei din data de
11.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
AFRUSINEI BAN ADELA MARIA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi

