fl

ct

ROMANIA

uNrrArEAADM,-,"1"-??lyifii+?I,ALA.RASULS'rEr
str. Andrel Murqol'/ru 7.'. 4 B, Jud,. Bihor, telefon: iIZSOISaZSSZ,
0259 332 348, uruur.arimar.iastel.ro, e-mall.. prlrnariconrcululstci@rn
CW 4539114, cod pogtal 415.600

ROMANIA

A\/IZAT

JUDETUL BIHOR
oRAS STEr
PRIMAR

SECRETAR GENERAL,

Voichifa Mariana

DISPOZITIA

Nr.80
Din 03 martie 2O2l

prlwlnd convocarea Conslllului Local al oraqului Qtei
convocate de indati pentru data de 05 martie 2O21.
AvAnd in vedere prevederile

Administrativ,

Primantl oragtlul $El

inL

gedtnfi extraordinari

art. 134 alin. (1), lit. ,,a' din OUG nr. 5712019, Codul

DISPUNE:

Art,1 - Se convoacd Consiliul Local al oraqului $tei in gedin!5. extraordinard.
convocata de indatd pentru data de 05 martie 2O2L, otele 13.OO, lucrdrile qedinfei
urmdnd a se desfS.qura in sa-la de gedinld a Primdriei oragului $tei qi va avea urmdtoarea
ORDINE DE ZI

1.

Proiect de hotdrAre privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinla
extraordinard convocata de indatd a Consiliului Local al oraqului gtei din data de 05 martie
2021, orele 13.00, care va avea loc in sala de gedinld a Primdriei oraEului $tei.
2. Proiect de hotdrAre Privind Aprobarea procesului verbal eLl gedinlei extraordinare
convocate de indatS. a Consiliului Local al orasului Stei din data de 03 martie 2021.
3. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea Bugetului de Venituri qi Cheltuieli pentru
pddurea U.A.T. $tei pentru anul 2021 gr exploatarea a 50O de mc rnasd lemnoasd re itatd,
din tdierile de igiend, mas5. lemnoasd care l:;rneaz5 sA fre exploatatd va fr pusd in valoare
pentru PrimS-ria oraqului $tei 9i instituliile pubhce allate in subordine, av6nd in vedere
necesarul de masd lemnoasd pentru sezonul de rece 2O2l-2O22
4. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea normatir,rrlui de cheltuieli privind consumul
lunar de carburaad pentru autoturismele, maEinile, microbuzul, zLutoutilitarele qi utilajele
allate in dotarea Primdriei Orasului Stei
5. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea alocarii terenului situat in zona lacului, cu
nr. cadastral 51948, inscris in CF nr.51948 in suprafala de 11.984 mp, in vederea stoc5rii
temporare a deqeurilor inerte rezultate din activitdti de construcfii si demoldri de pe raza
U.A.T. Stei.
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