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AVIZAT
SECRETAR,
Jrs. Voichiţa Mariana Dale

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 253
Din 22 iunie 2018
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Ştei în şedinţă ordinară pe
data de 28 iunie 2018.
Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1, 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 ordinară pe data
de 28 iunie 2018, orele 13.00, lucrările şedinţei urmând a se desfăşura în sala de
şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi
2. Aprobarea proceselor verbale al edin elor Consiliului Local al ora ului
tei din data de 11.05.2018 i 31.05.2018.
3. Proiect de hotărâre Privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al d-lui Miara Horia Mugurel, consilier local în Consiliul Local al
oraşului Ştei, ca urmare a demisiei acestuia şi declararea ca vacant a locului de
consilier local al d-lui Miara Horia Mugurel.
4.Proiect de hotărâre Privind validarea mandatului de consilier local în
Consiliul Local al oraşului Ştei al d-lui PIRTEA DOREL, membru supleant pe lista
de candidaţi a PSD la alegerile locale din iunie 2016.
5.Proiect de hotărâre Privind aprobarea demarării procedurii privind
preluarea în comodat pe o perioadă de 1(un) an a imobilului „BAZĂ SPORTIVĂ”(
compus din teren în suprafaţă de 17.607 mp + dotări aferente + construcţie
administrativă (P+1) + Tribună – construcţie uşoară cu structuri metalice), situat în
oraşul Ştei, pe str. Crinului, nr. 2, înscrisă în CF nr. 50033 Ştei, din proprietatea
Companiei Naţionale a Uraniului
6.Proiect de hotărâre Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului
Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. - Ştei, să susţină: aprobarea
ordinii de zi i a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei i aprobarea ordinii de zi i a
materialelor de pe ordinea de zi a A.G.E.A. (Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei .
7.Informare privind adresa cu nr. 745/16.05.2018 a d-lui Bugle Gavril, str.
Miron Pompiliu, nr. 144, loc tei, jud. Bihor.
8. Diverse.
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