ROMANIA

AVIZAT

JUDETUL BIHOR
oRAS STEr
PRIMAR

SEcRETAR,

Jrs.

Voichi

a Dale

DISPOZITIA

Nr. 193
Din 22 aagust 2Ot4

privind convocarea Consiliului Local al oraqului gtei in qedinli ordinari
data de 28 august 2OL4,
AvAnd

pe

in vedere prevederile art. 39 alin. 1, 3 qi 5 din Legea nr.2I5|2OO1

privind administralia publicE locald,, republicatA,

Prtmqrul oragului gtei

DISPUNE:
Art.l -

data
in

Se convoacd Consiliul Local al oraqului gtei

in gedinfd ordinard pe

de 28 august 2Ot4, orele 13,00, lucrdrile gedinlei urmAnd
sala de qedinfe a Consiliului Local, cu urmd.toarea

a se desfdsura

ORDINE DE ZI
1. Alegerea pregedintelui de gedin1d..
2. Aprobarea ordinii de zi.

3. Aprobarea procesului verbal de la qedinla de Consiliu Local din data de
3r.o7.2014.
4. Analiza modului de pregdtire al unitd.lilor de invd.!5.mAnt de pe raza
oragului $tei in perspectiva inceperii anului gcolar 2OI4-2OI5.
5. Proiect de hotd.rAre Privind imputernicirea reprezentanlilor Consiliului
Local al oragului $tei in AGA SC Solceta SA, $tei, s5. susfinS. aprobarea ordinii de
zi Ei a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA(Adunarea Generald Ordinard a
Acfionarilor) SC SOLCETA SA $tei.
6. Proiect de hotd.rAre Privind aprobarea majord.rii numdrului de
persoane care servesc masa la Cantina Sociald. din cadru Colegiului Tehnic
,,UNIREA" $tei, de la 20 persoane la 30 de persoane, incepAnd cu data de
oL.o9.2014.
7. Proiect de hotdrAre Privind acordul in vederea alocdrii la o urmd.toare
rectificare de buget pe anul 2OI4, administratorului Cimitirului Ord.qenesc, $tei,
a sumei de 10.000 letf an, sumd. ce reprezintd contravaloarea lucrdrilor efectuate

de administratorul Cimitirului OrS.genesc, $tei pentru intrelinerea celor 290 de
morminte fdrd, apafiinS.tori qi a spaliilor dintre morminte.
8. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea schimbd.rii amplasamentului
proiectului,,Amenajare parc oraq $tei, judelul Bihor", in zona Unirii - $trand, pe
terenul cu suprafald totald de 6580 mp., inscris in CF nr. 50567 in favoarea
oraqului $tei.
9. Proiect de hotd.r6.re Privind aprobarea pldlii sumei de I2O.697,79 Iet,
sumd. ce reprezintd. contravaloarea cheltuielilor neeligibile (valoarea aleilor), din
".
proiectul cu titlul ,,Amenajare parc orag $
i $tei 2074.
o
10. Informare privind programul,
1

1.

Diverse.

Ing. Balaj

