ROMANIA
JUDETUL BIHOR
oRAS $TEr
PRIMAR

AVIZAT
SECRETAR GENERAL,

Jrs. Voichifa

DISF'OZITIA

Nr.294

Din i18 octombrie

privind convocarea
pe data de 24
AvAnd in
Codul Administrativ,

Prlmattl

Art.l -

Se con

data de 24 octom
in sala de qedinfe a

2OL9

Local al oragului gtei in gedinfi extraordinari

2019.
prevederile

lui $tei

art. 134 alin. (1), lit. ,a" din OUG nr.

57

/2OI9,

:DISPUNE:

Consiliul Local al oragului gtei in gedinfd. extraordinard. pe
2OL9, orele 13.00, lucr5.rile qedinfei urmAnd a se desfdgura
iliului ,Local, cu urmd.toarea
ORDINE DE ZI

1. Proiect de
6re privinil aprobarea ordinii de zi pentru gedinla extraordinar5.
gului $tei din data de 24 octombie 2OI9, ora 13.00, care va avea
a Consiliului Local aI
loc in sala de gedinfd. a
siliului local al oraqului $tei.
2. Proiect de
Pnwind Aprobarea procesului verbal at
qedinlei
Consiliuluilocal al or lui Stei din data de O2.lO.2Ol9
3. Proiect de
Privind infrinlarea unei structuri de primire turisticd cu
functiune de cazare i oraEul $tei, la etajul 3 al Internatului din cadrul Colegiului
Nafional,,{vram Iancu"
4. Proiect de
dre Privind aprobarea contului anual de execufie al bugetului
local al oraqului gtei
anul 2018i, ( contul de execufie venituri gi contul de execufie
cheltuieli), conform si rt'ei frnanciare la 31.I2.2OL8, depusd. la Direclia Finanlelor
Publice Oradea
5. Proiect de
Privincl anularea unor obligalii accesorii datorate bugetului
local al oraqului gtei.
6. Proiect de ho
hvind aprobarea organigramei, a statului de funclii gi a
numdrului de
pentru Aparatul de specialitate al Primarului oraqului $tei,
modificate conform OU 57 /2OL9, p'iuind Codul administratiu
7. Proiect de
ire Privirrd aprobarea punerii la dispoztfe a terenurilor din
inventarul domeniului
blic si privat al oragului gtei( CF-51036 domeniul privat al
oragului $tei, CF-5162
domeniul privat al oragului gtei, CF-51602 domeniul privat al
oragului $tei), punerea
dispozife a terenurilor din CF-s1630, proprietate Cuc Valentin
cu drept de superficie
tru oraguJl $tei, punerea la dispozife a terenurilor proprietatea
ASOCIATIEI
$TEIU, cu acord notarial de trecere pentru reteaua de gaz pe
terenurile ASOCIATIEI
zuALE $TEIU, punerea la dispozifie a terenurilor propietatea
doamnei Bota
Georgiana. (dovedit cuCF-50536) cu acord notarial de trecere
pentru refeaua de gaz Ei punerea la rlispozifie a terenurilor propietatea comunei Lunca, cu
acord de trecere pentru re,teaua de gaz, conform HCL nr. 57ldin 05 iunie 2OL9, terenuri
care vor fr ocupate
itiv pentru realizarea sistemului de distribude a gazeror naturale
in oragul $tei, judelul
, cdtre concesionarul refelei de distribulie a gazelor naturale
din oraqul gtei.
8. Proiect de
Are Privind aprobarea documentaqiei pentrrr desfiqurarea
proceduril de licitafie
blic5. pentrrr concesionarea serviciului de utilitate public5. de
distributie a gazelor
urale in oragul $tei, judeful Bihor, respectiv: aprobarea caietului
de sarcini al
serviciului de utilitate public5. de
lie a gaz,elor naturale,
aprobarea Contractu i -cadru af concesiunii
tilitate public5. de
distribufie a gaz,elor
e, precum g1
i de atribuire a
concesiunii serviciului
utilitate publicd de distribu

PRIMAR,

Ing. Balaj Gheorghe I

