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D I S P O Z I Ţ I A Nr. 373
Din 10 octombrie 2018
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Ştei în şedinţă
extraordinară pe data de 15 octombrie 2018.
Având în vedere prevederile art. 39 alin. 2, 3 şi 5 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
Primarul oraşului Ştei

D I S P U N E:
Art.1 – Se convoacă Consiliul Local al oraşului Ştei în şedinţă
extraordinară pe data de 15 octombrie 2018, orele 08.00, lucrările şedinţei
urmând a se desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea

ORDINE DE ZI
1. Alegerea presedintelui de sedinta
2. Aprobarea ordinii de zi
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea amplasării în subteran a
conductei de alimentare cu gaze naturale care aparţine de „Sistemul de
distribuţie închis gaze naturale pentru alimentarea aparatelor consumatoare
de gaze naturale de pe platforma S.C. EUROPEAN FOOD S.A.. loc. Ştei str.
Lucian Blaga nr. 9, jud. Bihor şi alimentarea consumatorului casnic , care
se află într-un raport de muncă cu proprietarul sistemului de distribuţie,
loc. Ştei str. Zorilor nr. 4”, subtraversare prin incinta staţiei de epurare a
oraşului Ştei şi prin nr. top. 858/2 din CF 176 Ştei
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea înfiin ării unui Punct de
Informare i Promovare Turistică în ora ul tei, precum i aprobarea
Regulamentului de func ionare al Punctului de Informare i Promovare i
Turistică (Anexa 1)
5. Proiect de hotărârePrivind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investi iei „Lucrări Prioritare de extindere i reabilitare a
re elelor de alimentare cu apă i canalizare în localitatea tei, jude ul
Bihor, PRIORITATEA I”, finan at în cadrul „Programului na ional de
dezvoltare locală”, prin subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor i
ora elor”, Domeniul realizare/extindere/modernizare a sistemelor de
alimentare cu apă i sta ii de tratare a apei, pentru rest de executat în
urma actualizării devizului pentru restul de executat, în vederea semnării

actului adi ional de prelungire a perioadei de finan are, act adi ional ce se
va încheia între Consiliul Local tei i Ministerul Dezvoltării Regionale i
Administra iei Publice, conform Documenta iei anexate.
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