CoNSILIUL LOCAL AL ORASULUT

sTEr

HoTAnAREA

Nlr.so

Din 28 nartie 2OL.9

Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa ordinari a Consiliului Lccal al
oragului $tei din data de 28 martie 2OL9, ora 13.OO, care a avut loc in sala de
gedinfi a Consiliului local al oraqului $tei.
Avdnd h vedere prevederile art. 43 din Legea nr.2LS|2OOL privind adminiistralia
publicd locald,, republicatd, referitoare la aprobarea ordinii de nIa propunerea prinrarului
gi votul majoritdfii consilierilor,

in temeiul art. 45 din

republicatS.,

Legea nr. 2I5/2OO1 privind administralia publicd local5.,

Conslllul local al olqttlut $tei,

HOrAnAsrp:

Articol unic: -

Se aprobd. ordinea de zi pentru qedinfa ordinard a Consiliuhri local
aI oraqului $tei din data de 28 martie 2OL9, ora 13.00, care a avut loc in sala de gedin!6
a Consiliului local al oraqului $tei, dupd cum urmeazd.:

ORDINE DE ZI
1.

Alegerea pregedintelui de gedinfd
2. Aprobarea ordinii de zi
3. Aprobarea proceselor verbale ale gedinlelor Consiliului Local al oragului
$tei din data de II.O2.2O19 qi 28.O2.2OI9.
4. Proiect de hotdr6re Privind mandatarea Asocia,tei de Dezvoltare Intercomunitard.,
prin Aparatul tehnic al asociafei ca in numele qi per seama oragului $tei, s5. i:ncheie,
aldturi de operatorii de salubritate, de contracte/ parteneriate cu organizapie care
implementeaza obligaliile privind rS.spunderea extinsii a producdtorului (OTR), pentru
fac obiectul rd.spunderii extinse a p,roducS.torului, care se regd.rsesc in
degeurile care
degeurile municipale.
5. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea Actului Adifional nr.l la DOCUMENTUL
DE POZITIE, cu scopul de a implementa qi realizS. proiectul ,,Sistem de manalgement
integrat al deqeurilor in judelul Bihor".

6.

Proiect de hotdrdre Privind aprobarea documentafei de atribuire privind

delegarea de gestiune pentru operarea stafiei de sortare/ Transfer din zona 4, otr>erarea
staliei de tratare mecano-biologica a degeurilor Oradea gi a serviciului de colectare,
transport si a altor fluxuri de deseuri djtn zona 4 din cadrul Sistemului de Management
Integrat al Deqeurilor din judeful Bihor
7. Proiect de hot6rAre Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament
cu 2 camere) din blocul de locuinle ANL situat pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr !iA, etaj
1, ap. 7, oragul $tei, jud. Bihor, d-nei IENCIU MIHUTA IOANA LOREDANA.
8. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiliei
RETELE DE APA $I CANALIZARE ORA$ $llEI".
"EXTINDERE
9. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea indicato::ilor tehnico-economici ai investif;ei
,CONSTRUIRE POD PESTE CRI$UL BAITA DE PE ALEEA MIRON POMPILIU $TEI".
10. Informare privind adresa cu nr. 706/O4.O3.2iOl9 de la Autoritatea Nalionald de
Management al Calitefi in SdnS,tate, inregistratS. la serliul Primdriei oraqului $tei sub nr.
L272/19.03.2O19, referitoare la rezultatele oblinute de Spitalul Ordgenesc $tei in ciclul de
acreditare II.
11. Informare privind adresa cu nr. CJR-REG 11.769111.03.2019 de la Mirristerul
Finanfelor Publice, Agenlia Na$onald. de Administrare Fiscald, Direc$a Generald Relgionald
a Finanlelor Publice Cluj -Napoca, inregistratd la sediu.l Primdriei oragului $tei sub nr. AD
48O I 18.03.2019.
12. Diverse.
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