TABEL CU HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
DIN ANUL 2019 (H.C.L. nr. 1/07.01.2019 - H.C.L. nr. .........)
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07.01.2019
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23.01.2019
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23.01.2019

6

23.01.2019

Obiectul H.C.L.-ului
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
ianuarie 2019 în persoana d-lui CUC ADRIAN MANUEL
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 7 ianuarie 2019, ora 08:30, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ (Plan Urbanistic General) pentru
ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL ÎN ORAȘUL ȘTEI, proprietate dovedită prin CF nr. 50944,
CF nr. 50945 și CF nr. 50946 în suprafață totală de 136.387 m²
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 23 ianuarie 2019, ora 13:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și desfășurare a procedurii de licitație publică
cu strigare pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unei parcele de
teren , situată în orașul Ștei, zona intravilan, înscris în CF nr. 50945, având suprafața de 4528
mp, proprietatea orașului Ștei, în vederea realizării de construcții, cu preţul de pornire al
licitaţiei de 0,75 lei/mp/an (preț stabilit de expertul evaluator Tocuț Sorin), precum și însușirea
Raportului de evaluare întocmit de de expertul evaluator Tocuț Sorin pentru „Teren cu nr.
cadastral 50945, înscris în CF 50945 Ștei, situat în Ștei – intravilan f.n. jud Bihor”
Privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și desfășurare a procedurii de licitație publică
cu strigare pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unei parcele de
teren , situată în orașul Ștei, zona intravilan, înscris în CF nr. 50944, având suprafața de 9037
mp, proprietatea orașului Ștei, în vederea realizării de construcții, cu preţul de pornire al
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licitaţiei de 0,75 lei/mp/an (preț stabilit de expertul evaluator Tocuț Sorin), precum și însușirea
Raportului de evaluare întocmit de de expertul evaluator Tocuț Sorin pentru „Teren cu nr.
cadastral 50944 înscris în CF 50944 Ștei situat în Ștei – intravilan f.n. jud Bihor”
Privind aprobarea Documentației tehnice faza Documentația de avizare a lucrărilor de
intervenție (DALI) a proiectului „REABILITARE SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN
GRADINITA”, precum și aprobarea Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în cadrul
Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului
Privind aprobarea proiectului „REABILITARE SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN
GRADINITA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7
REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectului, precum și aprobarea contribuției proprii a
Consiliului Local al orașului Ștei în proiect
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 31 ianuarie 2019, ora 13:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor verbale al ș edinș elor Consiliului Local al oraș ului ș tei din
data de 12.12.2018, 14.12.2018 ș i 20.12.2018
Privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă prestate lunar de către beneficiarii de sume acordate ca ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2019
Privind aprobarea majorării salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei orașului Ștei și aparatul
permanent de lucru al Consiliului Local al orașului Ștei, începând cu data de 01.01.2019
Privind aprobarea aderării UAT - oraşul Ştei, prin Consiliul local al orașului Ștei, la Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „Moţii, Ţara de Piatră”
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
februarie 2019 în persoana d-lui HARN MIHAI
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 11 FEBRUARIE 2019, ora 08:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ştei
Privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul Turismului în vederea inițierii unei
hotărâri a Guvernului pentru atestarea orașului Ștei stațiune turistică de interes local
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Întocmit,
Consilier juridic al Consiliului Local
al oraşului Ştei
jrs. Oraş Ionuţ

