CoNSILIUL LOCAL AL ORASULUT

sTEr

HOTAnAREANT.

12o

Din 02 octombrie 2019

Hvind

aprobarea ordinii de zi pentru qedinfa de indati a Consiliului Local al
oragului $tei din data de O2 octombrie 2019, ora O9.OO, care va avea loc in sala de
gedinfi a Consiliului local al oraqului gtei.
Avdnd in vedere prevederile art. 135, alin. (1), alin. (a)

qi alin. (7) din OUG nr.
57l2OL9 privind Codul Administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zi la

propunerea primarului qi votul majoritdlii simple a consilierilor,

in baza art. L96, alin. (1), lit. ,d" din

OUG

Administrativ,

nr.

57

/2OL9 privind Codul

Cottsiliul local al ora,gilud gtei,

HOTANASTP:

Articol unic: - Se aprobd. ordinea de zi pentru qedinla de indatS. a Consiliului
local al oragului $tei din data de O2 octombrie 2O19, ora 08.00, care a avut loc in sala
de qedinfi a Consiliului local al oragului $tei, dupd cum urmeaz5.:

ORDINE DE ZI

1. Proiect

de hotdr6re privind alegerea pregedintelui de qedin{d
Proiect de hotdrAre privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinla de indatd. a
Consiliului Local al oragului $tei din data de 02 octombrie 2OI9, ora O9.OO, care va
avea loc in sala de qedinfd a Consiliului local al oragului gtei.
3. Proiect de hotdrdre Privind Aprobarea procesului verbal al gedinfei Consiliului
Local al oraqului $tei din data de 26.09.2019.
4. Proiect de hotdrdre Privind predarea catre Ministerul Dezvoltdrii Regionale,
Administra't'ei Publice prin Compania Naf,onal5. de Investit'i "C.N.I." S.A., a
amplasamentului gi asigurarea condifiilor in vederea executdrii obiectivului de investit'i
Proiect tip - ,Construire Bazd. Sportivd Tip 2 in l,ocalitatea $tei, Strada Lucian Blaga,
Nr.6, Judetul Bihor".
5. Proiect de hotdrdre Privind repafitzatea unui apartament ANL vacant
(apartament cu doud. camere) din blocul de locuinte ANL, situat in oraqul $tei, str. Poet
Andrei Mureganu, rtr. 2A, bI. Z-3, ap. 32,jude!u1 Bihor domnului Bogdan-Ana RdzrzanAlex
6. Proiect de hotdrAre Privind repartizarea unui apartament ANL vacant
(apartament cu doud camere) din blocul de locuinle ANL, situat in oraqul $tei, pe str.
Andrei Mureganu, rrr. 2A, bI. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap. 27, judelul Bihor doamnei Cioanca
Laura- Ioana- Carolina.
7. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea schimbului locuinfei ANL, definufd de
doamna TINCA DRAGAN CORINA-ANCA situatS. in oraqul $tei, str. Poet Andrei
Mureganu , tr:r. 2A, bL Z-3, Sc. A, etaj 2, ap. 27 , judeful Bihor cu locuinta A.N.L. situatS.
irr oragul $tei, pe str. Andrei Mureqanu, Bloc Z-4, sc. B, etaj II, ap. 19, judeful Bihor,
rdmasd vacantS. in urma renun!5rii la aceasta a domnului Balaciu Daniel Andrei.
8. Proiect de hotirdre privind desemnarea reprezentantului unitilii administrativ
teritoriale
oraS $tei prin
al $tei in Consiliul Director al Asociatriei de
Demoltare IntercomunitarS.
e Piatr5."
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CONTRASEMNEAZA
Ef,ARUL GENERAL AL ORASULUI STEI
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Hotirirea a fost a fost adoptati cu u
prezenfi din totalul de 15 consilierif.

