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NR.39
Din 22 aprilire 2Ol9

Prirrind aprobarea ordinii de zi perrtru qedinla ordinari a Consriliului
Local al oraqului $tei din data de 22 aprilie 2Ot9, ora O8.OO, care a avut loc
in sala der qedinfi a Consiliului local al oraqului gtei.
AvAnd in vedere prevederile art. 4i\ din Legea nr. 2I5/2OO1 privind
administrafia publici locald, republicatd, relleritoare la aprobarea ordinii de zi la
propunerea primarului qi votul majoritdfii consilierilor,
in temeiul art.45 din Legea nr.2I5|2OO1 privind administrafia prublicd
local5,, republicatS.,

Consillul local al ora"gului gtei,

HOTANA$tP:
Artilcol unic: - Se aprobd ordinea de zi pentru gedinfa ordinard a Conriiliului
local al oraqului $tei din data de 22 aprilie 2019, ora 08.00, care a avut loc in
sala de qedinfd. a consiliului local al oragului gtei, dupd. cum urmeazd:
ORDINE DIT ZI
1. /ilegerea pregedintelui de qedinld
2. .Frprobarea ordinli de zi
3. l\,probarea procesului verbal al gedinfei Consiliului Local al oragului
$tei din derta de 28.03.2OI9.
4. Proiect de hotdr6re Privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru
anul 2O2O'.
S.Proiect de hotS.rdre Privind aprobarea modificdrilor surv'enite in
Organigrama Primdriei oraqului $tei gi Statul de Funclii al Primdriei oragultri gtei,
privind funcliile publice de conducere, de execulie, a funcliilor contractuale de
conducere, gi de execulie din cadrul apar:rtului de specialitate al primarului
ora;ului $tei, pentru anul 2OI9, prin transformdri de posturi, vacantareai unor
posturi qi rccuparea unor posturi vacante.
6. P'roiect de hotdrAre Privind aprobarea documentaliei de urbanisnr PUZ
(Plan Urbanistic ZonaI) pentru ,,LOTIZARE II\ VEDEREA CONGESTIONARII CASE
FAMILIALIE in $tei str. ZORILOR", nr -. proprietar DOBRA ILIE - CF-S,O7432.96Omp, DOBRA IONATAN SI DOBRA DEI{ISA SIMONA - CF-50690-1.2r03mp,

PRUTEANU COSTEL $I DOBRA DAMARIS - CF-5O571-2.377rnp, DOBRA SIIMION
SI DoBzu\. ANDREEA VIORICA - cF-50570--2.9o1-p, DOBRA IosIF SI DOBRA
MARIA- cF-50573-2.350mp, DOBRA ILIE - CF-50745-1.908mp, DOBRA IOSIF,
DOBRA triIARIA, DOBRA SIMION, DOBRIT ANDREEA VIORICA, PRUTEANU
COSTEL, DOBRA DAMARIS, DOBRA $TEFAN TRAIAN- CF-s0380-4 tornp $I
DOBRA $ttEFAN TRAIAN SI DOBRA OTILIA IULIA - cF-s0s72-2.239mp
7. Prroiect de hotdrAre Privind aprobarea formS.rii unui numdr cadastr:rl nou
in suprafala de 1224 rnp ( aflat pe nr. top. 19419 : 3 17 rnpl r22B mp si rg4./ ro :
907 mp - din CF 3582 $tei qi CF 3448 $tei ) aferent pentru ,,CLADIRE ANEXA
(FOSTA SCOALA GENERALA VECHE - 1953 - INTERNAT)", precum si aprobarea
trecerii numdrului cadastral nou din proprietatea Statului Rom6.n, in proprietatea
oragului g1.ei qi domeniul public al oraqului gtei.
8. Prroiect de hotd-rdre Privind aprobarea amplasd.rii in subteran a conrCuctei
de alimen'tare cu gaze naturale care aparfin.e de ,sistemul de distribulie inchis
gaze natuLrale pentru alimentarea aparatelor consumatoare de gaze naturale din
comuna Lunca, jud. Bihor " , subtraversare prin pd.gunea oraqului $tei cu nr. top.
I5O2/10 dtin CF 126 Stei.

aproba.rea prelungirii (prin act adilional) a
contractuilui de Concesiune nr. 291L6.O7'.2OlS(contractul delegarii gelJtiunii
serviciilor publice de salubrizare in oragul [)tei, jud. Bihor), incheiat intre: intre
Primdria oragului $tei qi S.C. SOLCETA S./r. $tei, prin procedura de neg;ociere
direct5,, pe o perioadS. de 12 luni, respectiv, pAnd, la data de 15.05r20i10, cu
posibilitatr:a de reziliere a acestuia, in m,omentul in care se implemerrteazd.
proiectul ,,Sistem de management integrat al deqeurilor in judelul Bihorf' de cdtre
ADI Ecoler:t Group.
10. Proiect de hotd"rAre Privind aproba.rea majorS.rii cu IOo/o a safariilor de
bazd, pent:ru funcfionarii publici qi personalul contractual din cadrul apanatr-rlui de
specialitate al Primdriei oragului $tei qi apararlul permanent de lucru al Qonsriliului
Local al oragului $tei, incepAnd cu data de 01,O5.2O19
11. Proiect de hotd.rd.re Privind aprobarea bugetului local al oraguJlui f)tei pe
anul 2OI9
12. Proiect de hotdrAre Privind impute:rnicirea reprezentantului Qonsriliului
Local al o,ragului $tei in A.G.A. S.C. Solcetr S.A. - $tei, sd. susfinS. aprobarea
ordinii de zi gi a materialelor de pe ordinea 'de zi a A.G.O.A. (Adunarea Generald.
Ordinard a Acfionarilor) S.C. SOLCETA S.A. $tei.
13. Informare privind cererea cu nr. 4331L2.O3.2OI9 depusd. de Teaha
Octavian Cosmin, Teaha Elena qi Meqter Livia Lucrefia privind demararea
procedurilor de expropriere sau de dobAndire cu titlu oneros a unor supralele de
teren aflate in proprietatea 1or.
14. ,Diverse.

9, P'roiect de hotdrdre Privind

PRE$EDINTE DE
JUDE

Hotirirearafostafost
prezenfi din totalul de 15 consilierif.
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