coNsILruL LocAL AL ORASULUT

sTEr

HoTAnAREA

NR.9
Din 31 ianuarie 2Ot9

Privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinla ordinari a Consilliului
Local al oragului $tei din data de 31 ianuarie 2OL9, ora 13.OO, care a avrut loc
in sala de gedinfi a Consiliului local al oraqului gtei.
Av6.nd in vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 2I5|2OO1 p,rivind
administrafia publicd. locald., republicat5., referitoare la aprobarea ordin'i dt: zi Ia
propunerea primarului qi votul majoritdlii consilierilor,
in temeiul art. 45 din Legea nr. 2I5|2OO1 privind administralia publicd
1oca15.,

republicatd.,

Consillul locql al oragului $tei,

HOTANASTP:
Articol unic: - Se aprobS. ordinea de zi pentru qedinfa ordinarS. a Cons;,iliului
local al oragului $tei din data de 31 ianuarie 2()19, ora 13.00, care a avut loc in
sala de qedinld a Consiliului local al oragului $tei, dupS- cum urmeazd;
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Aprobarea proceselor verbale ale gedinlelor Consiliului Local al oragului
$tei din data de 12.12.2018, I4.I2.2OI8 qi 20.12.2018.
3.Proiect de hotd"rAre Privind aprobarea planului de acfiuni qi de lucriiLri de

interes local pentru repartizarea orelor de muncd prestate lunar de cd.tre
beneficiarii de sume acordate ca ajutor social potrivit Legii nr.4161200I priuind
uenifiil minim garantat, pentru anul 2Ol9
4.Proiect de hotd.rAre Privind aprobarea majorS.rii salariilor de bazd. pentru
funcfionarii publici qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Primdriei oraqului $tei qi aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al
oraqului $tei, incepS.nd cu data de 01.OI.2OI9
5. Proiect de hotd.r6"re Privind aprobarea ader5,rii UAT -oraqul $teii, prin
Consiliul local al oragului $tei, la Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard ,,Mofii,
Tara de Piatr5.".
6.Informare privind avizul negativ de la Inspectoratul $colar Judelean
Bihor pentru refeaua qcolar5" a unitdlilor de invd.fd,mAnt de stat qi parl[icular
preuniversitar care va funcfiona la nivelul oragului $tei pentru anul qcolar 2OI92020.
T.Informare privind Planual de Acfiune in domeniul organizdrii, admin:istrS.rii
qi acordd.rii serviciilor sociale la nivelul oragului $tei pentru anul 2019.
8. Diverse
PRT$EDINTE

cuc

Hoti€reaafostafost

totalul de 15 consilieri).
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CONTRASEMNEAZA
SDCREIARUL ORA$ULUr $TEr
jrs. DALE VOICHITA MARIAIIA

