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DISPOZIT IA

Dln 24 august
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Nr.3OO
201.8

privind convocarea Consiliulul Local al oraqullui $tei in gedinli o,rdinare pe data de
august 2018.
AvAnd in vedere prevederile art. 39
administrafia publicd. locald., republicatd,

Prlmatul oraqulul gtel

alin.

1, 3

9i 5 din Legea nr.

3O

215/2001 privind

DISPUNE:

Art.l - Se convoacS. Consiliul Local al oragului gtei in gedinrfh ordinard. pe data de 30
august 2018, orele 13.00, lucrdrile gedinlei urmAnd a se desf[gura in sala de gedinte a
Consiliului Local, cu urmd.toarea

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea proceselor verbale at qedinlelor Consiliului Local al oraqului gtei din data
de 06.O7.2018, 19.07.2018 qi 26,O7.2OI8,
3. Proiect de hotdr6.re privind aprobarea formdrii unui numar cadastral nou in suprafafd.
de 607 mp $i trecerea acestei suprafefe pentru ,,SPATIU VERDE SI PLATFORMA BALASTATA
AFERENTE STRAZII CUZA VODA DIN ORA$UL $TEI", precum gi aprobarea trecerii numdrului
cadastral nou din proprietatea Statului Romd.n, i:n proprietatea oragulrui $tei qi domeniul public
al oragului $tei.
4.Proiect de hotdrAre privind aprobarea formdrii unui num5.r cradastral nou in suprafafd
de 520 mp si trecerea acestei suprafefe pentru ,,SPATIU VERDE $I PLATFORMA BALASTATA
AFERENTE STMZII BISERICII DIN ORA$UL $TEI", precum gi aprobarea trecerii numdrului
cadstral nou din proprietatea Statului Rom6.n, in proprietatea oragului $tei gi domeniul public al
oraqului $tei.
S.Proiect de hotd.r6.re privind aprobarea trecerii constructiei Cl- ,,CLADIREA NR.19/ACORP A' inscrisd in CF 50196 $tei, nr.cadastral 50196, edificiu cu regim de inalfime P,
construitd. in anul 2000 din cardmidd. ars6., situatd in oraqul $tei, str.Independenfei, nr.I9 /A"
din domeniul public al oragului gtei in domeniul privat al oragului gtei.

6. Proiect de hot5.rAre Privind aprobarea aderS.rii la AsociaJia Rutei Cultural Europene
ATRIUM - Arhitectura regimurilor totalitare in memoria urbanS. a Europei, precum qi aprobarea
aderdrii la Statutul ATRIUMULUI.
T.Proiect de hotdrdre privind aprobarea numd.rului total de posturi bugetate, functii de
conducere si posturi de execufie, a organigramei, statului de funr:fii si Regulamentului de
Organizare si Functionare pentru apartatul propriu al primarului orugului Stei.
8.Proiect de hotdr6.re privind aprobarea salariilor de bazd. penllru funclionarii publici qi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al ltimdriei oragului $tei Si
aparatul permanent de lucru al Consiliului local al oragului $tei, incepdnd cu data de
01.09.2018.

9.Proiect de hotdrAre privind stabilirea costului mediu lunar de intrefinere pentru anul
gcolar 2OI8-2OI9, pentru copiii inscrigi la Crega de copii gtei.

10. Proiect de hot5.r6.re Privind aprobarea REGULAMENTULUI DE INTRETINERE $I

MENTINERE A SPATIILOR VERZI DIN ORA$UL $TEI.

11. Proiect de hot6.rd.re Privind imputernicirea teptezentantului
oraqului $tei in A.G.A. S.C. Solceta S.A. - gtei, s5.
materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea
SOLCETA S.A. $tei.
12.Diverse.

PRIMAR,

Ing. Balal Gheorghe

Consiliului local al
ordinii de zi qi a
a Aclionarilor) S.C.

