CONSILIUL ITOCAL AL ORASULUI

$TEr

HOTANAREANT.

135
Din 31 octombrie 2OL9

Privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa ordinari a Consiliului Local
al oragului $tei din data de 31 octombrie 2()19. ora 13.OO, care va avea loc
in sala de gedinfi a Consiliului local al oragului $tei.
AvAnd in vedere prevederile art. 135, alin. (1), alin. (4) qi alin. (7) din OUG
nr.57 12019 privind Codul Administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zila
propunerea primarului qi votul majorit5.fii simple a consilierilor,
in baza art. 196, alin. (1), lit. ,,a" din OUG nr. 57 12019 privind Codul

Administrativ,

Conslllul locql a.l oraqului $tei,

HOTAnA$rB:
Articol unic: - Se aprob6. ordinea de zi pentru gedinla ordinard a
Consiliului local al oraqului $tei din data de 31 octombrie 2o19, ora 13.00,

care a avut loc in sala de gedin!5, a Consiliului local al oraqului $tei, dupd cum
urtneazd:

ORDINE DE ZI
ordinii de zi pentru qedinfa
ordinard. a Consiliului Local al oraqului $tei din data de 31 octombrie 2019, ora
13.00, care va avea loc in sala de gedin!5. a Consiliului local al oragului $tei.
2. Proiect de hotd.rAre Privind Aprobarea procesului-verbal al gedinlei
extraordinare a Consiliului Local al oragului $tei din data de 24.7O.2019.
3. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea constituirii echipei mobile pentm
1. Proiect de hotd.rAre Privind aprobarea

interventia de urgenfS. in cazurile de violentd, domestic6..
4. Proiect de hotd.r6"re Privind imputernicirea reprezentantului Consiliului
local al oraqului $tei in A.G.A. S.C. Solceta S.A. $tei sd susfind aprobarea ordinii
de zi gi a materialelor de pe ordinea de zi a A.G.E.A(Adunarea Generald
Extraordinard. a Acfionarilor) qi AGOA(Adunarea Generald Ordinard. a
Acfionarilor) S.C.Solceta S.A. $tei
5. Proiect de hotdrd.re Privind aprobarea pentru Scoaterea definitivd din
fondul forestier, proprietate publicd. a U.A.T. $tei, cu defriqare, a suprafelei de
0,9936 ha, fond forestier Iocalizat in U.P. IV Chiqcd.u, u.a 69A=0,83 ha;
69C=0,8059 ha; 74=0,L265 ha; 112A=0.0529ha qi compensarea in echivalent
valoric cu un teren in suprafafS. de 5,4 lra, conform CF 51050 $tei, necesard.
pentru realizarea obiectivului de investilii Amenajare Zond. de Agrement Lac $tei.
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Hotirirea a fost a fost adoptati cu
prezcnfi din totalul de 15 consilierif.

13 consilieri

