coNsrl'rul, LocAL AL oRASULUT

sTEr

RAREANT.
Din 25 iulie 2OL9

Privind aprobarea ordinii de zi pentru ge
Local al oragului $tei din data de 25 iulie 2019,
in sale de gedintl a Consiliului local al oragului

ordinari a Consiliului
13.OO, care va avear loc

AvAnd in vedere prevederile art. 135, alin. (1),
. (a) qi alin. (7) din OUG
nr. 57 12O19 privind Codul Administrativ, referi
la aprobarea ordinii de zi Ia
propunerea primarului gi votul majoritdfii simple a
silierilor,

In baza art. 196, alin. (1), lit. ,a" din OUG nr.
Administrativ,
Constltul local dl oragtlui gtel,

57

l2Ol9

C,cdul

norAnAsrp:
Articol unic: - Se aprobd. ordinea de zi

Consiliului local al oragului gtei din data de 25
avut loc in sala de gedinfd. a Consiliului local
urmeazd:

ntru gedinfa

ordinard. a
2019. ora 13.00. care a
oraqului $tei, dup5. rcum

ORDINE DE ZI
1. Alegerea pregedintelui de 9edin16
2. Aprobarea ordinii de zi
3. Aprobarea proceselor verbale ale qedinlelor
$tei din data de 13.06.2019 qi 27.06.2OI9.
4. Informare privind prezentarea de c5.tre Banca
Bilanfului pentru anul 2018
5. Proiect de hotdrdre Privind repartizarea unui
(apartament cu 2 camere) din blocul de locuinfe ANL,
rtr. 2, bL. Z-2, et. 1, ap. 32, oraqul $tei, jud. Bihor, d-nei
6. Proiect de hotdr6re Privind insusirea valorilor
evaludrii imobiliare pentru terenurile cu nr. cad. 51
inscris in CF 51602 Lunca si nr. cad. 51628 in su
51628 Lunca. terenuri situate in zor:'a terminalului
Ciumeghiu - Cdpdlna - gtei qi aprobarea cumpdrdrii
Stafiei de Reglare MS.surare qi Predare gaz natural $tei
suprafald. de 2284 f,p, inscris in CF 51602 Lunca
(gasemiioptsutecincizeciqidoi lei) gi nr. cad. 51628 in su
5L628 Lunca pentru prelul de l.I22lei (unamieunasu
7. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea Studiului
imnnNlenE srsrEM DE DrsrRrBUTrE A cAzELoR NA
8. Proiect de hot5rare Privind aprobarea indi
ai Studiului de Fezabilitate INptINtRRp SISTEM D
NATURALE IN ORA$UL $TEI
9. Diverse
PRE$EDINTE DE
MORTAN I

Hotirirea a fost

ARUL
jrs. DALE

adoptati cu unanimitate
prezenfi din totalul de 15 consilieril.
a fost

ului Local al oragului
"Izvoru" $tei a

t ANL vacant
at pe str. Andrei Mureganu,
MONICA IZABELA

piafd oblinute in urma
in suprafafd, de 2284
a!d. de I32 rnp inscris irr^p,
CF
magistralei de gaz nalural
in vederea amplasarir
terenul cu nr. cad. 5I6Ct2 in
pentru preful de 6.85i1 lei
i de 132 mp inscris irr CF
lei).
de Fezabilitate
RALE IN ORASUL STEI

tehnico-economici
DISTRIBUTIE A GAZELOR

AL ORA$ULUI $'.fEl
A

voturi "(15 consilieri

