ROMANIA
JUDETUL BIHOR
oRA$ $TEr
PRIMAR

AVIZAT
SDCRETAR GENERAL,
Jrs. V

DISPOZITIA

Dtn 06 februarie

Nr.61
2O2O

privind convocarea consillului Local aI oragului gtet in gedinfi extraordlnari,
convocati de indati, pe data de O7 februaie 2O2O.
AvAnd in vedere prevederile art. 133, alin.( 21, lit.
(a), din OUG nr. 57 l2OI9, Codul Administrativ,
alin
,a",

Prlmantl ora4tlul $tei
Art.1

"{,art

134

alin.

(1), lit.

DISPUNE:

-

Se convoacd Consiliul local al oragului gtei in qedin!5. extraordinard,
convocat6 de indatd pe data de 07 februafie 2o2o, orele 10.00, lucrdrile gedinlei
urm6nd a se deslEqura in sala de $edinte a Consiliului Local, cu urmdtoarea

1. Proiect de hot5rdre privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa extraordinard
convocatd de indati a Consiliului Local al oraqului $tei din data de 07 februarie 2O2O, ora
10.00, care va avea loc in sala de $edinfd a Consiliului local aI oragului gtei.
2' Proiect de hotdrSre Privind Aprotrarea procesului verbal al $edintei extraordinare
a Consiliului Local al oraqului gtei din data de 03 februarie 2020.
3. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul
$I MODERNTZARE GRADINITA STEr in Oragul gtei.
4. "REAIIILITARE
Proiect de hotdr6re Privind aprobarea valorii contribuliei pentru economia
circulard pentru degeurile municipale, deqeurile din construc;ii 9i desfiinpri, destinate a fi
elirninate prin depozitare

5' Proiect de hotdrAre Privind aprobarea modifrcdrii amplasamentului panoului
publicitar de promovare a destinafiei / destinafiilor turistice, avand dimensiuni de 6 m (
L )x 3 m ( H ) de pe terenul iden'ificat cu cF 50559, nr.cadastral 5o5s9( conform HCL
nr.153/2o19 ) pe terenul iden ificat cu CF 142 gTEI, nr.topo 844, ca urmare a deciziei
Agenliei de Management al Destinaliei Bihor ( nr.448 / 27.ol.2o2o ) in urma vizitei din
data de 9.OI.2O2O qi aprobarea revocdrii HCL nr.1S3 / 2OI9.
6. Proiect de hotdr6re PENTRU MODIFICAREA HcL 184 / 14.12.2018 DE
APROBARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE FAZA DALI SI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI PROIECT REABILITARE $I MODERNIZARE CLADIRE LOCUINTE SOCIALE:
OBIECTIV: CLADIRE LOCUINTE SOCIALE, OBIECTIV: PARC $I ALEE DE ACCES, A)(A
prioritard l3,Prioritatea de Investilii gb,Obiectiv specific 13. I
7. Proiect de hot5r6-Lre Privind aprobarea pnornctul-ul $I A CHELTUIELILOR
LEGATE DE PROIECT:
MODERNIZARE CLADIRE LOCUINTE SOCIALE:
"REABILITARE $I
oBIECTIV: CLADIRE LOCUINTE
SOCIALE, ( BTECTIV: PARC $r ALEE DE ACCES", e*"
prioritard l3,Prioritatea de Investifli gb,obiectiv specific 13.1, Apel de proiecte nr
POR/2018/ 13 I r3.1 I | / 7 REcrUNr
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