CoNSILIUL LOCAL AL ORASULUT

STEr

HorARARpA nn.sl-

Din 3O mai 2O19
Privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinfa ordlinari a Consiliului Loci.
oraqului $tei din data de 30 mai 2OL9, ora 13.00, care ar anrt loc in sala de seejl'
a Consiliului local al oragului $tet.
Avdnd in vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 2L!i l2OOl privind adminisi
public5. locald., republicatS, referitoare la aprobarea ordinii de d la propu.l,
primarului qi votul majoritdtii consilierilor
in temeiul art. 45 din Legea nr.2l5l2OO1 privind administrafia publicS. lo,
republicatd,
Consillul local al oragulud gtei,

HoTAnASTBI

Artlcol unic: - Se aprobd ordinea de zi pentru qedinla ordinard. a

Consili

local al oraqului $tei din data de 3O mai 2OL9, ora 13.00, care a avut loc in sai
qedinld a Consiliului local al oraqului gtei, dupi cum urmeazd.:

ORDINE DE ZI
1. Alegerea preqedintelui de qedinfd
2. Aprobarea ordinii de zi
3. Aprobarea procesului verbal al gedin{ei Consiliului Local al oragului
Stei din data de 22.O4.2OI9.
4.Proiect de hotdr6re Privind asumafea responsabiiitefii o.rganizdii gi den,
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achinga produseir
a contractelor /acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentruL derularea m5.srr;,
educative prevdzute de Programul pentru gcoli al Romdniei.
5. Proiect de hotdrAre Privind aprobafea Bilanfirlui Contabil intocmit la dar,'
31.12.2018 at Societdfii Comerciale "CENTRUL MEDICAL SANATATEA PENTRU T".'
SRL, $tei.
6.Proiect de hotdr6re Privind aprobarea Bugetului de venituri gi cheltuieh ,,
Anexelor de fundamentare pe anul 2OI9 ale SocietS.fii Comerciale "CENTRUL MEDi,
SANATATEA PENTRU TOTI", sRL, gtei
7. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse un-jj,
materiale gi financiare (PARUMF) pentru gestionarea situa'$ilor de urgenld din o:"
$tei
8. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea documentragiei de urbanism P\JZ a':
Urbanistic Zonall pentru
DE DESTINATIE DIN ZONA DE LOCIJI'i
"SCHIMBARE
PRESTARI SERVICII" in $tei str. Andrei Mureganu, nr -. p,roprietar $TEF ANAMAJ'
RAMONA, proprietate doveditd prin CF nr. 50633, in supraltafd totald de 765 mp.
9. Proiect de hotdrAre Privind mandatarea reprezentarrtului urri,
administrativ teritoriale sA voteze in Adunarea GeneralS. a Asoci.aqilor ADI ECOI:
GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare., Strategiilor de contrac.:,
Studiilor de fundamentare gi a Documentat'ilor de atritruire pentru delegarea .
concesiune a gestiunii activitililor componente ale serviciuilui de salubrtzare in ju:l

Bihor
10. Proiect de hotdrare Privind aprobarea organizdrii ,,Sdrb5.torii zilelor

oria.,'

$tei - 2OI9", in perioada26 augtst 2019 - 01 septembrie 2019.
1 1. Proiect de hotdrdre Privind repartizareet unui apartament
vacant(apartament cu 2 camere) din blocurl de locuinle ANL situat pe str. A: r'
Mureganu, or. 2, bl. 22, ap. 15, oraqul $tei, jud. Bihor, d-nei HATAG SIM;
ANDREEA

72. Proiect de: hotdrdre Privindl repartizareet unui apartament
vacant(apartament cut2 camere) din blocul de locuinle ANL, srituat pe str. .Ar
I $tei, jud. Bihor, d-rrei TOTA IOANA GIORG:,/'l r
13. Diverse.
L

PRESEDINTE DE
MAGDA

SECRETARIIL ORA$'ULUr

jrs. DALE
Hotd€rea a fost a
din totalul de 15 consilierif

PrezerEt
.

