coNsrLIUL LOCAL AL ORA$ULUI

sTEI

HoTAnAREA

NR. 1z
Din 28 februarie 2OL9

aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa ordinari a Consiliului Local al
oragului $tei din data de 28 febnrarie 2019, ora 13.OO, care a avut loc in sala de
qedrnfii a Consiliului local al oragului $tei.
Avdnd in vedere prevederile art. 43 din Legea nr,2I5|2OOI privind administrafia
public5.1oca15., republicatS,, referitoare la aprobarea ordinii de nla propunerea primarului
gi votul majoritd.fii consilierilor,
in temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2OOL privind adrninistralia publicS. local5",

Hvind

republicat5.,

Cottslllul locql al olgttfui $ted,

HOTANASTP:

Articol unic: - Se aprobd. ordinea de zi pentru qedinla ordinard. a Consiliuhri local
al oraqului $tei din data de 28 februarie 2OL9, ora 13.00, care a avut loc in sala de
qedinld a Consiliului local al oraqului $tei, dupd cum urmeazS-:

ORDINE DD ZI

1. Aprobarea ordinii de zi
2. Aprobarea proceselor verbale ale gedinlelor Consiliului Local al oraqului
gtei din data de 07.OL.2OI9,23.OI.2OL9 9i 31.01.2019.
3.Proiect de hotdrdre Privind aprobarea relelei qcolare a unitdfilor de
invdtdmfint de stat gi particular preuniversitar care va functriona la nivelul oras,ului $tei
pentru anul gcolar 2OL9- 2O2O.
4. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea ddrii in folosinlE. pe o perioadd de 3 ani( cu

posibilitatea
de prelungire prin act adilional) a spafiului situat in incinta Hotelului
-Bihorul,
strada CuzaVodS,, nr. 13, loc. $tei, jud. Bihor, spaliu situat la etaj 1, in suprafald
de 29,28 mp, cdtre Jandarmeria Rom6nd, Inspectoratul Jude{ean Bihor- Janderrmeria
oragului $tei.
S.Proiect de hotdrAre Privind aprobarea eliber5rii cardurilor- -legitimafii
de parcare gratuitd pentru persoanele cu handicap, aprobarea Regulamentului privind
etblrarea cardului- legitimalie de parcare pentru persoanele cu handicap, precum 9i
aprobarea modelului de card- legitimafie de parcare pentru persoanele cu handicalp de pe
raza oratului $tei, jud. Bihor.
6. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea reorganizdii Comisiei specializate in
sprijinirea, indrumarea 9i controlul asocialiilor de proprietari de pe raza oraqului l)tei, cu
respectarea legislaliei in vigoare.
7. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea reorgatizdii Comisiei de atestare a
persoanelor frzice ce vor indeplini func1ia de administrator de condominiu la asocirrliile de
proprietari de pe raza oraqului $tei.
8. Proiect de hothr6re Privind aprobarea indicatorilor tehnico-econolnici ai
investiliei ,MODERNIZAREA UNUI DRUM EXISTENT SPRE STATIA DE TRATARE A APEI
$I FOSTUL AEROPORT, PA$UNE $I ZONA DE AGREMENT.
g. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-econolnici aJ
pOD PESTE nAUl CRI$UL BAITA itt One;ul $TEI, JUDETUL
estiliei
BIHOR".

"CONSTRUTRE

10. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai

RETELE DE APA $I CANALIZARE ORA$ $TEI, JUDETUL BII IOR".
11. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea Reactualizdri Planului de analizS. 9i
(PAAR) pentru oraqul $tei.
acoperire
- 12.a riscurilor
Proiect de hotdrdre Privind reparttzarea unui apartamenl- ANL
vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de locuinte ANL situat pe str. Andrei
, d-nei PETRUSE MARIA
Mureganu, bI.23, ap.26, oraqul $tei' j
13. Diverse.
CONTRASEMNEAZA
PRE$EDINTE DE $EDINTA
oRA$ULIII $TEI
IIIRN MIIIAI

investifiei

"EXTINDERE

IlotS€rea a fost a fost adoPtati cu
Caialrrl
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