coNsrl,rul, LocAL AL oRASULUI

$TEr

HOTARAREA NR.4
Din 23 ianuarie 2Ot9

Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa extraordinarri a
Consiliului Local al oragului $tei din data de 23 ianuarie 2()19, ora I.3.OO,
care a arnrt loc in sala de gedinfi a Consiliului local al oraqului $tei.
Avdnd in vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 2l5l2OOI privind
administrafia publicd locald., republicat5", referitoare la aprobarea ordinii de zi Ia
propunerea primarului qi votul majoritd.fii consilierilor,
in temeiul art. 45 din Legea nr. 2I5|2OOI privind administrafia publicd,
locald, republicatd.,

Conslllul locql ol oraqului $tei,

HOTANASTP:

Articol unic: - Se aprobd. ordinea de zi pentlru qedinla extraordinLard a
Consiliului local al oraqului $tei din data de 23 ianuarie 2Ot9, ora 13.00, care a
avut loc in sala de qedinfd, a Consiliului local al oraqulrui $tei, dupd, cum urmeaTd:
ORDINE DE ZI

1. Aprobarea ordinli de zi
Proiect de hot5.r5.re Privind aprobarea Instrucfiunilor de organizare qi
desfdqurare a procedurii de licitalie publicd cu strigare pentru concesionarea prin
licitafie publicd. deschis5. cu strigare a unei parcele de teren , situatd in oraqul
$tei, zona intravilan, inscris in CF nr. 50945, av6-nd suprafafa de 452i3 mp,
proprietatea oragului $tei, in vederea realizdrii de construcfii, cu prelul de pornire
at licitafiei de O,75 Ieilmplan (pref stabilit de expertul evaluator Tocul fiorin),
precum qi insuqirea Raportului de evaluare intocmit de de expertul evaluator Tocuf
Sorin pentru,,Teren cu nr. cadastral 50945, inscris in CF 50945 $tei, situat in $tei
- intravilan f.n. jud Bihor".
3. Proiect de hotS.rAre Privind aprobarea Instmcliunilor de organizare> qi
desfS.gurare a procedurii de licitafie publici cu strigare pentru concesionarea prin
licitalie publicd. deschisd. cu strigare a unei parcele de teren , situatd. in oraqul
$tei, zona intravilan, inscris in CF nr. 50944, av6.nd suprafafa de 903'7 mp,
proprietatea oragului $tei, in vederea realizdrii de construclii, cu prelul de p,ornire
al licitaliei de O,75 leilmplan (pref stabilit de expertul evaluator Tocu! {iorin),
precum Ei insuEirea Raportului de evaluare intocmit de de expertul evaluator Tocu!
Sorin pentru ,,Teren cu nr. cadastral 50944 inscris in CF 50944 $tei situat in. $tei intravilan f.n. jud BihoC.

2.

4.

Proiect de hotd.rAre Privind aprobarea Documentafiei tehnice faza

Documentalia

de avizare a lucrErilor de intervenlie (DALI) a

proiectului

SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA", PTCCIUM qi
"REABILITARE
aprobarea Indicatorii tehnico-economici prevdzuli in cadrul Documentaliei tr:hnice
aferenli proiectului.
5. Proiect de hotdrS.re Privind aprobarea proiectului "REABILITARE SI
COI{VERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA" in vederea finan}d.rii acestuia in
cadrul Programului Operafional Regional 2OI4-2O2O,, Axa prioritarS. 10, O'biectiv
specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/ IOl2OIT lIOlIO.lalT RE(iIUNI,

totalul de 15 consilierif.

