coNsrl,rul, LocAL AL oRASULUI

sTEr

HOTANAREA Nr.33
Din 28 martie 20tl,

Privind aprobarea Actului Adifional nr.l la DOCUMENTUL DE POZITIE,
cu scopul de a implementa qi :realizi proiectul ,sistem de managerment
integrat al degeurilor in Judeful BihorD.
La inifiativa primarului oraqului $tei, ing. Balej Gheorghe Iulian,
Avdnd in vedere raportul de specialitate qi expunerea de motive, inregirrtrate
la nr. l22ll2o19 intocmite de intocmite de d-na. Scridon Valer.ia, inspector in
cadrul Serviciului UAT din Primdria oragului $tei, prin ca-re propune aprolbarea
Actului Adifional nr.1 la DOCUMENIIUL DE POZITIID, cu scopul de a implemerrta qi
realiza proiectul ,,Sistem de management integrat al rleqeurilor in judelul Bihor''.

Vezand avizele comisiilor: Comisia economico-financiard. gi pentru
agricultur5., Comisia de urbanism qi amenajarea teritoriului gi Comisia socialcultural5., culte, invdfimAnt, sdnd-tal-e qi familie, mtrncd qi protecfie sociald-, tineret
qi sport, juridicd gi de disciplind. din cadrul consiliuhri Local al oraqului $tei.
LuAnd in considerare Hotdr6rea AGA Ecolect Group cu nr.1 din 04.O3.2C119 si
Hotdrdrea AGA Ecolect Group cu nr.z[ din I2.I2.2OI3.
in temeiul art.36, alin.(2\, Iit.,,d" $i alin.(6), lit."{, pct.14 coroborat cu cele
ale art.45 gi art. 115, alin.(1), lit.,b" din Legea .nr.2l5l2OO1 eLl administ.rafiei
publice locale, republicatS., cu modifi,cdrile qi complettdrile ulterioare
Consiliul Loco'l al ora.sului Stei

HorAnA$rB:
Art.l - Se aprobS"Actul Adifional nr.l a-l Documentului dePozilie, in scopul
reaJizdii gi implementdrii proiectuluii ,Sistem de management integ:rat al deqerurilor
in judeful Bihor'', conform Anexei care face parte integrantd din prer,enta hotdlare.
Art. 2- Se imputerniceqte dornnul ing. Balaj Gheorghe Iulian, primar al
oragului $tei, sd. semneze Actul Adifional nr. 1 al Documentului de Pozif:ie, in
numele gi pe seama Consiliului local aI oragului $tei.
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a pre'uederilor prezentei hotdr6ri se
incredinfeazd. Primarul oraqului $tei, ADl(Asocialia de Dezvoltare I:ntercomunitard-)
Ecolect Group Bihor, consilierul juridic al Consiliului Local qi Serviciul UAI din
cadrul Primdriei oraqului $tei.
Art.4 - Prezenta hotdrAre se comunicS. cu:
- Institufia Prefectului jude lului Bihor;
- Primarul oragului $tei;
- Consiliul.JudefeanBihor;
- ADI Ecolect Group Bihor;
- ConsilieruLl juridic al Consiliului Local;
- Serviciul IJ.A.T. din cadn:Ll Primdriei oraqului $tei;
uce la cunogtinfS. publicd prin afrgaj;
la dosarul cra hotdrAri.
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Hotirireaafostafost
totalul de 15 consilieri|.
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