coNsILruL LOCAL At ORA$ULUI

sTEI

HOTANAREANT.36
Din 14 august 2OL9

Privind aprobarea conferirii titlului de cetifean de onoare al oraqului
$tei, doamnel profesor MARIA FECZKO.

La iniliativa primarului oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Avdnd in vedere Referatul pentru aprobarea Proiectului de Hotdr6re intocmit de
c!.tre Primarul oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian inregistrat la nr. 3275

l17.OT.2019 9i Raportul de specialitate inregistrat la nr. 3275 117.O7.2019 intocmit
de BALAN CRISTINA, consilier in cadrul Compartimentului Resurse umane gi
salarizare din Primdria oraqului $tei prin care, solicitd. aprobarea conferirii titlului
de cet5"lean de onoare, doamnei profesor MARIA FECZKO.
Vdz,errd de HCL nr.47 l2OO8 privind REGULAMENTUL PENTRU ACORDAREA
TITLULUI DE ,,CETATEAN DE ONOARE AL ORA$ULUI $TEI ".
findnd cont de propunerea d-lui KUTI LUDOVIC, inspector in cadrul
Compartimentului Proteclie civild., programe, strategii qi managementul proiectelor,
din Aparatul de specialitate aJ primarului oraqului $tei, inregistratd. sub nr.
1326 I 2Or9.

Vlzerrd avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Oragului $tei(Comisia nr. 1 - Comisia economico-hnanciard. qi pentru agriculturd,
Comisia nr. 2 - Comisia de urbanism qi amenajarea teritoriului qi Comisia nr. 3 Comisia social-cultural5., culte, invd(d.mAnt, sbnS.tate qi familie, muncd qi protecfie
sociald., tineret qi sport, juridici gi de disciplinS. ;
AvAnd in vedere prevederile art. I29, alin (1) afin. (2), alin. (3) 9i alin. (13),
art.139 alin.(l) , Nt.196 alin.I,Iit.,,a" , fft.197, alin.(l), alin.(2) qi atin.4, art.198
afin.(l) art. 129, atin. (1), afin. (2) 9i alin. (13) din OUG nr. 57 12019 privind Codul
Administrativ
Consiliul Local al orasului Stei.

uorAnAsrp:
Art.l - Se aprobS, conferirea titlului

de cetS.tean de onoare al oragului $tei,

doamnei profesor MARIA FECZKO.

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se
incredinfeazd. Primarul oraqului $tei, consilierrrl juridic al Consiliului Local si
Compartimentului Resurse Umane qi Salarizare
Art. 3 - Prezenta hotdrAre se comunicd. cu:
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Compartimentul Resurse umane gi Salarizare;
- Doamna profesor MARIA FECZKO;
- Consilierul jur.idic al Consiliului Local;
-ul Primariei;
a dosarul cu hotdrari.
ry/
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rs. DALE

lle"rlrnti dln toialul de 15 consilieri).

A MARIAN

