CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A NR. 50
Din 16 iunie 2014
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 16 iunie 2014, orele 08.00,
care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei.
Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, referitoare la aprobarea ordinii de
zi la propunerea primarului şi votul majorităţii consilierilor,
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată,
Consiliul local al oraşului Ştei,

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: - Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa extraordinară a
Consiliului local al oraşului Ştei din data de 16 iunie 2014, orele 08.00,
care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei, după
cum urmează:

ORDINE DE ZI
1. Alegerea președintelui de ședință.
2. Aprobarea ordinii de zi.
3. Proiect de hotărâre Privind repartizarea unui apartament ANL din
blocul de locuinţe ANL situat pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr. 3A, ap. 3,
oraşul Ştei, județul Bihor, d-lui DUME TIBERIU CĂLIN.
4. Proiect de hotărâre Privind respingerea contestației depuse de 8
Asociații de Proprietari din orașul Ștei împotriva HCL nr. 47/29.05.2014
Privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor pentru activităţile de apă,
canal şi epurare la SC Solceta SA Ştei și împotriva HCL nr. 48/29.05.2014
Privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport
și depunere la ECO Bihor a deşeurilor menajere provenite de la populaţie şi
agenţi economici din oraşul Ştei.
5. Informare privind stadiul de execuție al proiectului „Amenajare parc
în orașul Ștei”.
6. Informare cu privire la intenția de modificare a documentației de
execuție a lucrării „Lucrări prioritare de extindere și reabilitare a rețelelor de
alimentare cu apă și canalizare în localitatea Ștei, județul Bihor, Prioritatea
I”, finanțat în cadrul „Programului național de dezvoltare locală” prin
subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”, Domeniul
realizare/extindere/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații
de tratare a apei.
7. Informare cu privire la intenția de reabilitare și extindere la Ștrandul
Orășenec Ștei.
8. Informare cu privire la adresa cu nr. 810/12.06.2014 a d-lui Bologa
Cornel.

9. Informare cu privire la adresa cu nr. 1608/06.06.2014 de la SC
REDITUM SRL Oradea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MIARA HORIA MUGUREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

