CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

sTEr

HOTARAREANT.

144

Din 28 noiembrie 2019

Frivind aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa ordinard a Consiliului Local
al oragului $tei din data de 28 noiembrie 2OL9, ora 13.OO, care ve avea loc
in sala de gedinfi a Consiliului local al oraqului $tei.
Avdnd in vedere prevederile art. 135, alin. (1), alin. (a) 9i a1in. (7) din OUG
nr. 57 l2Ol9 privind Codul Administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zi la
propunerea primarului Ei votul majoritafii simple a consilierilor.
in baza art. 196, alin. (1), lit. ,a" din OUG nr. 57 l2ol9 privind Codul
Administrativ,

Conslllul lo,co'l al ora4ulut $tet,

HOTARASTE:

Articol unic: - Se aprobd ordinea de zi pentru gedinla ordinard

a
13.00,

Consiliului local al oragului $tei din data de 28 nolembrie 2019, ora
care a avut loc in sala de qedinle a Consiliului local al oraqului $tei, dupd cum
urrneazA:.

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotd.r6.re privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinla
ordinard a Consiliului Local al oragului $tei din data de 28 noiembrie 2019, ora
13.00, care va avea loc in sala de gedinld a Consiliului local al oraqului $tei.
2. Proiect de hotirdre Privind Aprobarea procesului verbal al gedintei
extraordinare convocate de indatd a Consiliului Local al orasului Stei din data de
01 noiembrie 2019.
3. Proiect de hotdrdre Privind, aprobarea modilicdrii statului de funclii
pentru Aparatul de specialitate al Primarului oraqului $tei
4. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea Comisiei de Evaluare a ofertelor
pentru LICITATIA PUBLICA DESCHISA Privind concesionarea Serviciului de
utilitate publicE de distribulie a gaznlor naturale in oraqul $tei, judeful Bihor, in
baza H.G. nr.2O9 l2OI9, reprezent6nd ansamblul activitdlilor qi operaJiunilor
deslhgurate de citre concesionar pentru sau in legaturd. cu activitatea de
distributie a gazelor naturale in perimetrul concesiunii, respectiv Oragul $tei,
judelul Bihor, inclusiv serviciiie de proiectare tehnicd., documentalii pentru
oblinerea autorizaliei de construire, construclia exploatarea qi dezvoltarea
sistemului de distribulie a gazelor naturale qi utilizarea acestora in oragul $tei,
judelul Bihor.
5. Proiect de hotdrAre Privind APROBARE INTOCMIRE STUDIU DE
FEZABILITATE PENTRU URMATOARELE STRAZI: AVRAM IANCU, MINERULUI,
TUDOR VLADIMIRESCU, PANTEA PETRU, OCTAVIAN POPA $I TEIULUI, iN
ORA$UL $TEI, judelul Bihor.
6. Proiect de hotdrAre Privind insuqirea valorilor de pialE oblinute in urma

evaludrilor imobiliare pentru terenurile aparlindnd inventarului bunurilor din
domeniul public al oraqului gtei, jud. Bihor
7. Diverse
PRE$EDINTE DE $EDINTA
AI'RUSINEI- ELA

Hotirdrea a fost a fost adoptati
di! totalul de 15 consllieri

CONTRASEMNEAZA
GENERAL AL ORA$T'L!'I $TEI

de

voturi "(14 consilierl prezelf

