CoNSILIUL LOCAL AL ORASULUT

sTEr

HoTAnAREA

NR.69

Din 27 iunie 2OL9

Privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinfa
Local al oragului $tei din data de 27 iunie 2OL9, ora 13.
in sala de gedinfi a Consiliului loeal al oragului $tei.

a Consilirrlui
care a avut loc

AvAnd in vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 15l2OO1 pri'n'ind
ordinii de zzi la
administralia publicd. 1oca15., republicatd., referitoare la apro
propunerea primarului qi votul maj oritifii consilierilor,
in temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5l2OO1 privind ad nistratia publicd
1oca15.,

republicatd.,

Conslllul locql al oregului $tei,

norAnAsrp:
Articol unic: - Se aprobS. ordinea de zi pentru
ta ordinarid a
Consiliului local al oraqului $tei din data de 27 ianie 2OL9 ora 13.O0, carre a
avut loc in sala de qedinfd a Consiliului local al orasulu $tei, dupd. cum
lurmeazd:.

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea

ordinli de zi

2. Aprobarea procesului verbal al qedinlei Consiliului
$tei din data de 3O.05.2019.
3. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea noilor i
economici ai investiliei ,,REABILITARE COLEGIUL NATIONA

al oraqului

icatori tehnico-

IANCU",
"AVRAM
qi
aplicarea
OUG
lI4l2018
exec'ufie
dupd.
semnarea
con
ui
de
$TEI" ,dupd
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea acordului de
eneriat incheiat
intre U.A.T $tei - Consiliul Local $tei 9i Agenlia de
oltare Durabild a
Judefului Bihor in scopul realizdrii obiectivelor de investilii c st6.nd in reparalii
internat, sistem de supraveghere qi teren de sport sintetic in cadrul Liceulur
Tehnologic ,Unirean, reparalii instalalie electricd. qi reparalii i ternat din ca<lrul
Colegiului Nafional ,,Avram lancu" qi reparafii qi dotd.ri bazd, portivd, in ca<lrul
$colii Gimnaziald.,,Miron Pompiliu", din oraqul $tei.
S.Proiect de hotd.r6-re Privind acor
-oraqul
UAT
$tei ca membru fondator a
in cadrul Asocialiei,,Alpina Carpatica".
6. Proiect de hot5.rAre Privind ap
(Plan Urbanistic Zonal)' pentr-u ,,PARCE
AUTO
in $tei str. 13
CASE UNIFAMILIALE ,. SPALATORIE AUTO
Septembrie, nr -, proprietari: MADUTA GABRIEL $I SIMOC $TEFAN, proprietate
doveditd prin CF nr. 50739 qi CF 50898, in suprafati totala
.mp
7. Diverse.
PRESEDINTE DE
MATEI CRISTINA

SECRETARUL
jrs. DALE

Hotirireaafostafost
prezen{i din totalul de

4 consilieri
1

