AVIZAT

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
oRAS $TEr
PRIMAR

SEcRETAR,
Jrs. Voichi$a Mariana

DISPOZITIA
Din

Nr. 13
18 ianuarie 2Ot9

privind convocarea Consiliului Local al oragului $tei in qedinfi extraordrinati
pe data de 23 ianuarie 2019.
AvAnd in vedere prevederile art. 39 alin. 2, 3 gi 5 din Legea nr.2I5l2OOI
privind administralia publicd locald., republicatE,
Prlmattl ora4nilui $tei

DISPUNE:

Art.l -

Se convoacd. Consiliul Local al oraqului $tei

in qedinfd. extraordinard-

pe

data de 23 ianuarie 2OL9, orel'e 13.00, lucrd.rile gedinlei urmAnd a se dr:sfdsura
in sala de qedinle a Consiliului Local, cu urmitoarea

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi
Proiect de hot5.r6.re Privind aprobarea Instrucliunilor de organizare gi
deslEqurare a procedurii de licitafie public6. cu strigare pentru concesionarea prin
licitafie publicd deschisd. cu strigare a unei parcele de teren , situatd. in oragul
$tei, zorta intravilan, inscris in CF nr. 50945, avAnd suprafafa de 4528 mp,
proprietatea oraqului $tei, in vederea realizdrii de construcfii, cu prelul de pornire
al licitatiei de O,75 Ieilrnplan (pre1 stabilit de expertul evaluator Tocu! S,orin),
precum qi insuqirea Raportului de evaluare intocmit de de expertul evaluator'locuf
Sorin pentru oTeren cu nr. cadastral 50945, inscris in CF 50945 $tei, situat irr $tei
- intravilan f.n. jud Bihorz.
3. Proiect de hotd.r6.re Privind aprobarea Instrucliunilor de organizare qi
desfEgurare a procedurii de licitalie publicd cu strigare pentru concesionarea prin
licitafie publich deschisd cu strigare a unei parcele de teren , situatd. in orraqul
$tei, zona intravilan, inscris in CF nr. 50944, avAnd suprafala de 9037 ffip,
proprietatea oragului $tei, in vederea realizdrii de construcfii, cu prelul de pc,rnire
al licitaliei de O,75 leilmplan (pre! stabilit de expertul evaluator Tocuf Srorin),
precum gi insugirea Raportului de evaluare intocmit de de expertul evaluator'Iocuf
Sorin pentru ,Teren cu nr. cadastral 50944 inscris in CF 50944 $tei situat in $tei intravilan f.n. jud Bihor".
4. Proiect de hotd,rAre Privind aprobarea Documentaliei tehnice faza
Documentalia de avizare a lucr5.rilor de intervenlie (DALI) a proiectului
SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA", precum qi
"REABILITARE
aprobarea Indicatorii tehnico-economici prevdz;uti in cadrul Documentafiei telhnice
aferengi proiectului.
5. Proiect de hotd.r6.re Privind aprobarea proiectului,,REABILITARE SI
CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA" in vederea finan{d.rii acestuiia in
cadrul Programului Operafional Regional 2OI4-2O20, Axa prioritarS. 10, Obiectiv
specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/ IOl2AIT lIOl fi.Ial7 REGIUNI,
aprobarea valorii totale a proiectului, precum gi aprobarea contribuliei proprii a
Consiliului Local al oraqului $tei in proiect.

2.

Ing. Balaj

