CoNSILIUL LOCAL AL ORASULUI

qTEr

HoTAnAREA

NR.63
Din 13 iunie 2Ol9

Privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinfa extraordinarEr a
Consiliului Local al oraqului gtei din data de 13 iunie 2OL9, ora O8.OO, care
a avut loc in sala de qedinli a Consiliului local al oraqului $tei.
AvAnd in vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 2I5|2OO I priv'ind
administrafia publicd. locald., republicatd., referitoare la aprobzrrea ordinii de zi Ia
propunerea primarului gi votul majoritd.fii consilierilor,
in temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5l2OO1 privind administralia publicd
locald, republicatd,
Consiliul local al oragului $tet,

HOTANASTP:
Aftlgol unlgi - Se aprobd ordinea de zi pentru qedinla extraordinard.

a

Consiliului local al oraqului gtei din data de 13 iunie 2019, ora 08.00, carfe a
avut loc in sala de gedinfd. a Consiliului local al oraqului $tei, dupd" cum
urmeazd:

ORDINE DE ZI

1. Alegerea pregedintelui de gedin15.

2. Aprobarea ordinii

de zi
Privind aprobarea Actului Consitutiv al Clubului Sportiv
hotdrAre
de
Proiect
OrS.qenesc $tei precum qi aprobarea Statutului Clubului Sportiv Ordqenesc $tei.
4. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea amplasdrii in subteran a conductei rle

3.

alimerrtare cu gaze naturale care aparfine de ,,Sistemul de distribulie inchis gaze
naturale pentru alimentarea aparatelor consumatoare de gaze naturale de pe platforma
S.C. EUROPEAN FOOD S.A.. loc. $tei str. Lucian Blaga nr. 9, jud. Bihor " ,
subtraversare prin nr. top. 750171 din CF 171 $tei qi prin nr. top. loo2ll din CII 65
$tei - aparlinrnd de una din zonele spafii verzi - care aparline "Oraqului $1-ei domeniu public, pozilia nr. 40 din anexa nr. 8 - InuentaruI bttnuilor care apar,tin
domeniului public al oragului $tei, H.G. nr. 97O l2OO2
5. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea DOCUMENTATIEI TEHNICE FAZA DALI
$I
$I A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI al investiliei ,,REABILITARE
prioritarEL
8,
Axa
ORA$ENESC
MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL
$TEI",
Prioritatea de investifii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, apelul de proiecte nr.
P.O.R/20L8/8l8.Il8.L.A/I17 regiluni - cod apel POR/26618
6. Proiect de hot5rdre Privind aprobarea proiectului REABILITARE $I
MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL ORA$ENESC $TEI, in vederea frnar:Lfdrii
acestuia in cadrul Programului Operalional Regional 2OL4-2O2O, Axa prioritard" 8,
Prioritatea de investifi 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, erpelul de proiecte nr.
p.O.R/2O18l8l8.Il8.I.Alll7 reg;uni - cod apel POR/26618 aprobarea valorii tot:rle a
proiectului, precum gi aprobarea contribut'ei proprii a Oragului $tei in proiect.
T.Proiect de hotarare Privind aprobarea transferului tera platd. din patrimonirtl
Inspectoratului Judefean in Construcfii Prahova in patrimoniul lJnitdfii Administrativ
Teritoriale - Oraqul gtei, judet-ul Bihor, a autoturismului marca DACIA, modelul LOGAN,
cartea de identitate numdrvl G474327 cu n:r. de
alimentat cu motorina, identific
inamtriculare PH- 14-YGS.
/4--

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL ORA$ULUI $TEI
jrs. DALE VOICHIT# MARIAN

PRE$EDINTE DE
MA'IEI CRISTINA

tt"'
Hotirireaafostafost

;'ii,uuj

preze:n{i din totalul de 15 consilierif.

