coNsILruL LocAL AL ORASULUT

sTEI

HOTANAREANT.gT
Din 29 august 2OL9

privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinfa ordinqi a Consiliului
Local al oraquloi gt"i din data de 29 august 2OL9, ora 13.OO, care va avea
loc in sala de gedinfi a consiliului local al oragului $tei.
Av6.nd
nr. ST l2019

in vedere prevederile art. 135, alin. (1), alin. (a) qi alin. (7) din OUG
privina Coaut Administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zi la

pti-"rului qi votul majoritd.fii simple a consilierilor,
in bazi art. 196: a1in. (1), lit. ,,r" din oUG nr. 5712019 privind

propuner."
^ '

Codul

Administrativ,

Consiliul locql al ora'gulul $tei,

HOtAnAstp:

Articol unic: - Se aprobd ordinea de zi pentru gedinfa ordinar5- a

Consiliutui local al oraqului $tei din data de 29 august 2OL9, ora 13.00, care a
avut loc in sala de qedin!5" a Consiliului local al oraqului $tei, dupd cum
:urmeazd:

ORDINE DE ZI

ordinii de zi
2. Proiect de hotdrare Privind aprobarea procesului verbal af gedinlei
extraordinafe a Consiliului Local al ora;ului $tei din data de 14.08'2019
3. Proiect de hotdr6re Privind stabilirea funcliei publice specifice de secretar
general al oragului $tei, prin transformarea funcfiei publice generale de secretar aI
o-raqului $tei, precum gi aprobarea organigramei qi a statului de funclii pentru Aparatul
de specialiatale al Primarului oragului $tei, modifrcate conform OUG 5712019, privind
Codul administrativ
4.Proiect de hotdr6re Privind imputernicirea reprezentarttului Consiliului
Local al oragului gtei in A.G.A. S.C. Solceta S.A. - $tei, s5. susfind aprobarea ordinii de
n qi a materialelor de pe ordinea de zi a Adundrii Generale Ordinare a Actionarilor qi
Adundrii Generale Extraordinaxe aAcfionarilor S.C. SOLCETA S.A. $tei.
5. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
privind obiectivul de investi'$.e " MODERNIZAREA UNUI DRUM EXISTENT SPRE
Sreln DE TRATAREA A APEI $I FOSTUL AERoPORT , PA$UNE SI ZONA DE
1. Aprobarea

AGREMENT"
6. Proiect de hotEr6re Privind insugirea valorii de piald obfinute in urma
evaludrii imobiliare pentru apartamentul cu nr. 1 (P+M pa4ial) situat in oraqul $tei,
str. Nicolae Iorga nr. L7, in suprafa!5. construiti de 66,34 mp $i suprafatS. desfd'quratd'
de 100 mp, inscris in CF 311 gtei (nr. top. 27315 qi273l7l, proprietatealui Codoban
Maria, Cod.oban Carmen-Rebecca, Codoban Liliana-Aurelia, in valoare totald. de 77.782
lei (qaptezecigiqaptemiigaptesuteoptzeciqidoi lei) .
i. Informare privind situat'a socialS a persoanelor cu handicap grav de pe
raza oraqvlui $tei.
8. Diverse.

CONTRASEMNEAZA
ARUL GENERAL AL ORA$ULUI $TEI
jrs. DALE VOICHITA

PRE$EDINTE DE

Ses rL\Yj

Hotirirea a fost a fost adoptati cu unanimitate
prezenfi din totalul de 15 consilierif.

de

voturi "lL4

