TABEL CU HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ŞTEI
DIN ANUL 2019 (H.C.L. nr. 1/07.01.2019 - H.C.L. nr. .........)

Nr.
HCL
1

Data
adoptării
H.C.L.-ului
07.01.2019

2

07.01.2019

3

07.01.2019

4

23.01.2019

5

23.01.2019

6

23.01.2019

Obiectul H.C.L.-ului
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
ianuarie 2019 în persoana d-lui CUC ADRIAN MANUEL
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 7 ianuarie 2019, ora 08:30, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ (Plan Urbanistic General) pentru
ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL ÎN ORAȘUL ȘTEI, proprietate dovedită prin CF nr. 50944,
CF nr. 50945 și CF nr. 50946 în suprafață totală de 136.387 m²
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 23 ianuarie 2019, ora 13:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și desfășurare a procedurii de licitație publică
cu strigare pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unei parcele de
teren , situată în orașul Ștei, zona intravilan, înscris în CF nr. 50945, având suprafața de 4528
mp, proprietatea orașului Ștei, în vederea realizării de construcții, cu preţul de pornire al
licitaţiei de 0,75 lei/mp/an (preț stabilit de expertul evaluator Tocuț Sorin), precum și însușirea
Raportului de evaluare întocmit de de expertul evaluator Tocuț Sorin pentru „Teren cu nr.
cadastral 50945, înscris în CF 50945 Ștei, situat în Ștei – intravilan f.n. jud Bihor”
Privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și desfășurare a procedurii de licitație publică
cu strigare pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unei parcele de
teren , situată în orașul Ștei, zona intravilan, înscris în CF nr. 50944, având suprafața de 9037
mp, proprietatea orașului Ștei, în vederea realizării de construcții, cu preţul de pornire al

Stadiu de
punere în
aplicare
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

În derulare

În derulare

7

23.01.2019

8

23.01.2019

9

31.01.2019

10

31.01.2019

11

31.01.2019

12

31.01.2019

13

31.01.2019

14

11.02.2019

15

11.02.2019

16

11.02.2019

17

28.02.2019

licitaţiei de 0,75 lei/mp/an (preț stabilit de expertul evaluator Tocuț Sorin), precum și însușirea
Raportului de evaluare întocmit de de expertul evaluator Tocuț Sorin pentru „Teren cu nr.
cadastral 50944 înscris în CF 50944 Ștei situat în Ștei – intravilan f.n. jud Bihor”
Privind aprobarea Documentației tehnice faza Documentația de avizare a lucrărilor de
intervenție (DALI) a proiectului „REABILITARE SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN
GRADINITA”, precum și aprobarea Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în cadrul
Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului
Privind aprobarea proiectului „REABILITARE SI CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN
GRADINITA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7
REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectului, precum și aprobarea contribuției proprii a
Consiliului Local al orașului Ștei în proiect
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 31 ianuarie 2019, ora 13:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor verbale al ș edinș elor Consiliului Local al oraș ului ș tei din
data de 12.12.2018, 14.12.2018 ș i 20.12.2018
Privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă prestate lunar de către beneficiarii de sume acordate ca ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2019
Privind aprobarea majorării salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei orașului Ștei și aparatul
permanent de lucru al Consiliului Local al orașului Ștei, începând cu data de 01.01.2019
Privind aprobarea aderării UAT - oraşul Ştei, prin Consiliul local al orașului Ștei, la Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „Moţii, Ţara de Piatră”
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna
februarie 2019 în persoana d-lui HARN MIHAI
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 11 FEBRUARIE 2019, ora 08:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ştei
Privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul Turismului în vederea inițierii unei
hotărâri a Guvernului pentru atestarea orașului Ștei stațiune turistică de interes local
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din

În derulare

În derulare

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
În derulare
Realizat

Realizat
În derulare
Realizat

18

28.02.2019

19

28.02.2019

20

28.02.2019

21

28.02.2019

22

28.02.2019

23

28.02.2019

24

28.02.2019

25

28.02.2019

26

28.02.2019

27

28.02.2019

28

28.02.2019

29

28.03.2019

30

28.03.2019

data de 28 februarie 2019, ora 13:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor-verbale al ședințelor Consiliului Local al orașului Ștei din data
de 07.01.2019, 23.01.2019 și 31.01.2019
Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar
care va funcționa la nivelul orașului Ștei pentru anul școlar 2019- 2020.
Privind aprobarea dării în folosință pe o perioadă de 3 ani (cu posibilitatea de prelungire prin
act adițional) a spaţiului situat în incinta Hotelului Bihorul, strada Cuza Vodă, nr. 13, loc. Ștei,
jud. Bihor, spațiu situat la etaj 1, în suprafață de 29,28 mp, către Jandarmeria Română,
Inspectoratul Județean Bihor- Jandarmeria orașului Ștei
Privind aprobarea eliberării cardurilor- -legitimații de parcare gratuită pentru persoanele cu
handicap, aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului- legitimație de parcare pentru
persoanele cu handicap, precum și aprobarea modelului de card- legitimație de parcare
pentru persoanele cu handicap de pe raza orașului Ștei, jud. Bihor
Privind aprobarea reorganizării Comisiei specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul
asociațiilor de proprietari de pe raza orașului Ștei, cu respectarea legislației în vigoare
Privind aprobarea reorganizării Comisiei de atestare a persoanelor fizice ce vor îndeplini
funcția de administrator de condominiu la asociațiile de proprietari de pe raza orașului Ștei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „MODERNIZAREA UNUI
DRUM EXISTENT SPRE STAȚIA DE TRATARE A APEI ȘI FOSTUL AEROPORT, PĂȘUNE
ȘI ZONĂ DE AGREMENT”
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „CONSTRUIRE POD PESTE
RÂUL CRIȘUL BĂIȚA ÎN ORAȘUL ȘTEI, JUDEȚUL BIHOR”
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „EXTINDERE REȚELE DE APĂ
ȘI CANALIZARE ORAȘ ȘTEI, JUDEȚUL BIHOR”
Privind aprobarea Reactualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) pentru
oraşul Ştei
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureșanu, bl. Z3, ap. 26, oraşul Ştei, jud. Bihor, d-nei
PETRUSE MARIA
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna martie
2019 în persoana d-lui DUș E CĂLIN IOAN
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

31

28.03.2019

32

28.03.2019

33

28.03.2019

34

28.03.2019

35

28.03.2019

36

28.03.2019

37

28.03.2019

38

22.04.2019

39

22.04.2019

40

22.04.2019

41

22.04.2019

42

22.04.2019

data de 28 MARTIE 2019, ora 13:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor-verbale al ședințelor Consiliului Local al orașului Ștei din data
de 11.02.2019 și 28.02.2019
Privind mandatarea Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară, prin Aparatul tehnic al asociației
ca în numele și pe seama orașului Ștei, să încheie, alături de operatorii de salubritate, de
contracte/ parteneriate cu organizațiile care implementeaza obligațiile privind răspunderea
extinsă a producătorului (OTR), pentru deșeurile care
fac obiectul răspunderii extinse a
producătorului, care se regăsesc în deșeurile municipale
Privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a
implementa şi realiză proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”
Privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea
staţiei de sortare/ Transfer din zona 4, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a
deşeurilor Oradea și a serviciului de colectare, transport si a altor fluxuri de deseuri din zona 4
din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Aleea Miron Pompiliu, nr 3A, etaj 1, ap. 7, oraşul Ştei, jud. Bihor,
d-nei IENCIU MIHUȚA IOANA LOREDANA
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „EXTINDERE REȚELE DE APĂ
ȘI CANALIZARE ORAȘ ȘTEI”
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „CONSTRUIRE POD PESTE
CRIȘUL BĂIȚA DE PE ALEEA MIRON POMPILIU ȘTEI”
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna aprilie
2019 în persoana d-lui JUDE JAN ALEXANDRU
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 22 APRILIE 2019, ora 08:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
28.03.2019
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
Privind aprobarea modificărilor survenite în Organigrama Primăriei orașului Ștei și Statul de
Funcții al Primăriei orașului Ștei, privind funcțiile publice de conducere, de execuție, a
funcțiilor contractuale de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

43

22.04.2019

44

22.04.2019

45

22.04.2019

46

22.04.2019

47

22.04.2019

48

22.04.2019

49

22.04.2019

primarului orașului Ștei, pentru anul 2019, prin transformări de posturi, vacantarea unor
posturi și ocuparea unor posturi vacante
Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru „LOTIZARE
IN VEDEREA CONGESTIONARII CASE FAMILIALE în Ştei str. ZORILOR”, nr -. proprietar
DOBRA ILIE - CF-50743-2.960mp, DOBRA IONATAN ŞI DOBRA DENISA SIMONA - CF50690-1.203mp, PRUTEANU COSTEL ŞI DOBRA DAMARIS - CF-50571-2.377mp, DOBRA
SIMION ŞI DOBRA ANDREEA VIORICA - CF-50570-2.901mp, DOBRA IOSIF ŞI DOBRA
MARIA- CF-50573-2.350mp, DOBRA ILIE - CF-50745-1.908mp, DOBRA IOSIF, DOBRA
MARIA, DOBRA SIMION, DOBRA ANDREEA VIORICA, PRUTEANU COSTEL, DOBRA
DAMARIS, DOBRA ŞTEFAN TRAIAN- CF-50380-410mp ŞI DOBRA ŞTEFAN TRAIAN ŞI
DOBRA OTILIA IULIA - CF-50572-2.239 mp
Privind aprobarea formării unui număr cadastral nou în suprafaţă de 1224 mp ( aflat pe nr.
top. 194/9 = 317 mp/1228 mp şi 194/10 = 907 mp – din CF 3582 Ştei şi CF 3448 Ştei ) aferent
pentru „CLADIRE ANEXA (FOSTA SCOALA GENERALA VECHE – 1953 – INTERNAT)”,
precum și aprobarea trecerii numărului cadastral nou din proprietatea Statului Român, în
proprietatea orașului Ștei și domeniul public al orașului Ștei
Privind aprobarea amplasării în subteran a conductei de alimentare cu gaze naturale care
aparţine de „Sistemul de distribuţie închis gaze naturale pentru alimentarea aparatelor
consumatoare de gaze naturale din comuna Lunca, jud. Bihor ”, subtraversare prin păşunea
oraşului Ştei cu nr. top. 1502/10 din CF 126 Ştei
Privind aprobarea prelungirii (prin act adițional) a Contractului de Concesiune nr.
29/16.07.2015(contractul delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare în orașul Ștei,
jud. Bihor), încheiat între între Primăria orașului Ștei și S.C. SOLCETA S.A. Ștei, prin
procedura de negociere directă, pe o perioadă de 12 luni, respectiv, până la data de
15.05.2020, cu posibilitatea de reziliere a acestuia, în momentul în care se implementează
proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor” de către ADI Ecolect
Group
Privind aprobarea majorării cu 10% a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei orașului Ștei și aparatul
permanent de lucru al Consiliului local al orașului Ștei, începând cu datat de 01.05.2019
Privind aprobarea bugetului local al orașului Ștei pe anul 2019
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C.
Solceta S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a

Realizat

În derulare

În derulare

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

50

30.05.2019

51

30.05.2019

52

30.05.2019

53

30.05.2019

54

30.05.2019

55

30.05.2019

56

30.05.2019

57

30.05.2019

58

30.05.2019

59

30.05.2019

60

30.05.2019

A.G.O.A. (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna mai
2019 în persoana d-lui MAGDA SORIN CIPRIAN
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 30 mai 2019, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
22.04.2019
Privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor – cadru
de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru
școli al României
Privind aprobarea Bilanțului Contabil întocmit la data de 31.12.2018 al Societăţii Comerciale
“CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei
Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Anexelor de fundamentare pe anul
2019 ale Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”, SRL,
Ştei
Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare (PARUMF)
pentru gestionarea situațiilor de urgență din orașul Ștei
Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru
„SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ DE LOCUIT ÎN PRESTĂRI SERVICII” în Ştei str.
Andrei Mureșanu, nr -. proprietar ȘTEF ANAMARIA –RAMONA, proprietate dovedită prin CF
nr. 50633, în suprafață totală de 765 mp
Privind mandatarea reprezentantului unității administrativ teritoriale să voteze în Adunarea
Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentului de
salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare și a Documentațiilor de
atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităților componente ale serviciului
de salubrizare în județul Bihor
Privind aprobarea organizării „Sărbătorii zilelor oraşului Ştei - 2019”, în perioada 26 august
2019 – 01 septembrie 2019
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de
locuinţe ANL situat pe str. Andrei Mureșanu, nr. 2, bl. Z2, ap. 15, oraşul Ştei, jud. Bihor, dnei HAȚAG SIMONA ANDREEA

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat

61

30.05.2019

62

13.06.2019

63

13.06.2019

64

13.06.2019

65

13.06.2019

66

13.06.2019

67

13.06.2019

68

13.06.2019

69

27.06.2019

Privind repartizarea unui apartament ANL vacant(apartament cu 2 camere) din blocul de
locuinţe ANL, situat pe str. Andrei Mureșanu, nr. 2, bl. Z4, ap. 22, oraşul Ştei, jud. Bihor, dnei ȚOȚA IOANA GIORGIANA
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei pentru luna iunie
2019 în persoana d-nei MATEI CRISTINA MONICA
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 13 IUNIE 2019, ora 08:00, care a avut loc în sala de edinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea Actului Consitutiv al Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei precum și aprobarea
Statutului Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei
Privind aprobarea amplasării în subteran a conductei de alimentare cu gaze naturale care
aparţine de „Sistemul de distribuţie închis gaze naturale pentru alimentarea aparatelor
consumatoare de gaze naturale de pe platforma S.C. EUROPEAN FOOD S.A.. loc. Ştei str.
Lucian Blaga nr. 9, jud. Bihor ” , subtraversare prin nr. top. 750/71 din CF 171 Ştei şi prin nr.
top. 1002/1 din CF 65 Ştei – aparţinînd de una din zonele spaţii verzi - care aparţine
”Oraşului Ştei – domeniu public, poziţia nr. 40 din anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al oraşului Ştei, H.G. nr. 970/2002
Privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI TEHNICE FAZA DALI ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI ai investiției „REABILITARE ȘI MODERNIZARE AMBULATORIU
SPITAL ORĂȘENESC ȘTEI”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific
8.1, Operatiunea A, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel
POR/266/8
Privind aprobarea proiectului REABILITARE ȘI MODERNIZARE AMBULATORIU SPITAL
ORĂȘENESC ȘTEI, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A,
apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8 aprobarea
valorii totale a proiectului, precum și aprobarea contribuției proprii a Orașului Ștei în proiect
Privind aprobarea transferului fără plată din patrimoniul Inspectoratului Județean în Construcții
Prahova în patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale – Orașul Ștei, județul Bihor, a
autoturismului marca DACIA, modelul LOGAN, alimentat cu motorina, identificat prin cartea
de identitate numărul G474327 cu nr. de inamtriculare PH-14-YGS
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 27 iunie 2019, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al

Realizat
Realizat

Realizat
În derulare

În derulare

Realizat

În derulare

Realizat

Realizat

70

27.06.2019

71

27.06.2019

72

27.06.2019

73

27.06.2019

74

27.06.2019

75

25.07.2019

76

25.07.2019

77

25.07.2019

78

25.07.2019

79

25.07.2019

80

25.07.2019

oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
30.05.2019
Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici şi de cofinanţare, după aplicarea OUG
114/2018, reprezentând valoarea investiţiei pentru obiectivul ,,REABILITARE COLEGIUL
NAŢIONAL ,,AVRAM IANCU” ŞTEI, JUDEŢUL BIHOR
Privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Ștei – Consiliul Local Ștei și
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții
constând în reparații internat, sistem de supraveghere și teren de sport sintetic din cadrul
Liceului Tehnologic „Unirea”, reparații instalație electrică și reparații internat din cadrul
Colegiului Național „Avram Iancu” și reparații și dotări bază sportivă în cadrul Școlii
Gimnazială „Miron Pompiliu”, din orașul Ștei
Privind acordul de principiu cu privire la participarea UAT - oraşul Ştei ca membru fondator al
clusterului „Turism în Țara Beiușului”, în cadrul Asociației „Alpina Carpatica”
Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru
„PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CASE UNIFAMILIALE ȘI SPĂLĂTORIE
AUTO” în Ştei str. 13 Septembrie, nr -, proprietari: MĂDUȚA GABRIEL ȘI SIMOC ȘTEFAN,
proprietate dovedită prin CF nr. 50793 și CF 50898, în suprafață totală de 5.081 mp
Privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Ștei pentru luna IULIE
2019 în persoana d-lui Mortan Ioan
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 25 iulie 2019, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Local al orașului Ștei din data
de 13.06.2019 și 27.06.2019
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament cu 2 camere) din blocul de
locuinţe ANL, situat pe str. Andrei Mureșanu, nr. 2, bl. Z-2, et. 1, ap. 32, oraşul Ştei, jud.
Bihor, d-nei SERE MONICA IZABELA
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE A
GAZELOR NATURALE ÎN ORAŞUL ŞTEI
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate ÎNFIINŢARE
SISTEM DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN ORAŞUL ŞTEI
Privind însuşirea valorilor de piaţă obţinute în urma evaluării imobiliare pentru terenurile cu nr.
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cad. 51602 în suprafaţă de 2284 mp, înscris în CF 51602 Lunca şi nr. cad. 51628 în
suprafaţă de 132 mp înscris în CF 51628 Lunca, terenuri situate în zona terminalului
magistralei de gaz natural Ciumeghiu – Căpâlna – Ştei şi aprobarea cumpărării acestora în
vederea amplasării Staţiei de Reglare Măsurare şi Predare gaz natural Ştei , terenul cu nr.
cad. 51602 în suprafaţă de 2284 mp, înscris în CF 51602 Lunca pentru preţul de 6.852 lei
(şasemiioptsutecincizecişidoi lei) şi nr. cad. 51628 în suprafaţă de 132 mp înscris în CF
51628 Lunca pentru preţul de 1.122 lei (unamieunasutădouăzecişidoi lei)
Privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Ștei pentru luna
AUGUST 2019 în persoana d-lui Pirtea Dorel
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 14 august 2019, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
25.07.2019
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiției “EXTINDERE
REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ORAȘ ȘTEI”
Privind aprobarea conferirii titlului de cetăţean de onoare, doamnei profesor MARIA FECZKO
Privind aprobarea conferirii titlului de cetăţean de onoare, domnului inginer CĂLIN BARA
Privind aprobarea conferirii titlului de cetăţean de onoare, domnului CORNEL RADU ARON,
managerul Spitalului Orășenesc Ștei
Privind aprobarea conferirii titlului de cetăţean de onoare, domnului profesor SEBASTIAN
FLAVIUS INDREI
Privind aprobarea conferirii titlului de cetăţean de onoare, domnului VOICU POPA
Privind aprobarea conferirii titlului de cetăţean de onoare, domnului profesor MIHAI ALIN
PAȘCA
Privind aprobarea conferirii titlului de cetăţean de onoare, domnului profesor RĂZVAN
GHEORGHE FĂRCANEA
Privind aprobarea conferirii titlului de cetăţean de onoare, doamnei profesor TEODORA
RALUCA JUDE
Privind aprobarea introducerii în domeniul privat al oraşului Ştei a pasarelei metalice peste
Crişu Băiţei situate pe aleea Miron Pompiliu , precum și aprobarea însuşirii valorii juste
obţinute în urma evaluării imobiliare pentru obiectivul <Pasarelă metalică peste Crişu Băiţei
situată pe aleea Miron Pompiliu> respectiv valoarea de 103.000 lei (unasutătreimii lei)

Realizat

Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

95

14.08.2019

96

14.08.2019

97

29.08.2019

98

29.08.2019

99

29.08.2019

100

29.08.2019

101

29.08.2019

102

29.08.2019

103

16.09.2019

104

16.09.2019

105

16.09.2019

Privind aprobarea valorificării suprastructurii metalice a pasarelei de peste Crişu Băiţei situate
pe aleea Miron Pompiliu aparţinând domeniului privat al oraşului Ştei după dezafectarea
infrastructurii acesteia (culee şi pile)
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2019 cu suma de 270 mii
lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, bugetul local al orașului Ștei,
rectificat, va fi de 20.501,72 mii lei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 29 august 2019, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
14.08.2019
Privind stabilirea funcției publice specifice de secretar general al orașului Ștei, prin
transformarea funcţiei publice generale de secretar al orașului Ștei, precum și aprobarea
organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de specialiatate al Primarului orașului Ștei,
modificate conform OUG 57/2019, privind Codul administrativ
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C.
Solceta S.A. - Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
S.C. SOLCETA S.A. Ştei
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție “
MODERNIZAREA UNUI DRUM EXISTENT SPRE STAȚIA DE TRATAREA A APEI ȘI
FOSTUL AEROPORT , PĂȘUNE SI ZONĂ DE AGREMENT”
Privind însuşirea valorii de piaţă obţinute în urma evaluării imobiliare pentru apartamentul cu
nr. 1 (P+M parţial) situat în oraşul Ştei, str. Nicolae Iorga nr. 17, în suprafaţă construită de
66,34 mp şi suprafaţă desfăşurată de 100 mp, înscris în CF 311 Ştei (nr. top. 273/5 şi 273/7),
proprietatea lui Codoban Maria, Codoban Carmen-Rebecca, Codoban Liliana-Aurelia, în
valoare totală de 77.782 lei (şaptezecişişaptemiişaptesuteoptzecişidoi lei)
Privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Ștei pentru luna
SEPTEMBRIE 2019 în persoana d-lui Staniște Ovidiu
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 16 septembrie 2019, ora 08.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
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Privind însuşirea valorilor de piaţă obţinute în urma evaluării imobiliare pentru terenurile cu nr.
cad. 51036 în suprafaţă de 1136 mp, înscris în CF 51036 Ştei – proprietatea Asociaţiei
Urbariale ŞTEIUL şi cu nr. cad. 51038 în suprafaţă de 1136 mp, înscris în CF 51038 Ştei –
proprietatea oraşului ŞTEI, terenuri situate în zona de Nord-Est a oraşului Ştei – zona păşunii
urbariale respectiv comunale din proximitatea drumului comunal Ştei – Valea de Sus şi
aprobarea efectuării unui schimb de teren între proprietarii acestor terenuri, fără sultă
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru REABILITARE STRADA
TRANDAFIRILOR ÎN ORAŞUL ŞTEI
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2019 cu suma de 828 mii
lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, bugetul local al orașului Ștei,
rectificat, va fi de 21.329,72 mii lei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 19 septembrie 2019, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
16.09.2019
Privind
aprobarea
indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție
“MODERNIZAREA UNUI DRUM EXISTENT SPRE STAȚIA DE TRATARE A APEI ȘI
FOSTUL AEROPORT, PĂȘUNE ȘI ZONĂ DE AGREMENT”
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 26 septembrie 2019, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
19.09.2019
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului local al oraşului Ştei în A.G.A. SC Solceta
S.A. Ştei să susţină în şedinţa A.G.O.A(Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor)
S.C.Solceta S.A. Ştei modificarea numărului de membri ai Consiliului de administraţie al
societăţii conform propunerilor făcute în şedinţa de lucru ordinară a Consiliului local al
oraşului Ştei din data de 29.08.2019 în sensul reducerii acestora de la 7 la 5 membri
Privind aprobarea schimbului locuinței ANL, deţinuţă de doamna TINCA DRĂGAN CORINAANCA situată în oraşul Ştei, str. Poet Andrei Mureşanu, nr. 2A, bl. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap. 27,
judeţul Bihor cu locuinţa A.N.L. situată în oraşul Ştei, pe str. Andrei Mureşanu, nr. 2A, bl. Z-2,

Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

Revocat prin
HCL nr.

116

26.09.2019

117

26.09.2019

118

26.09.2019

119

02.10.2019

120

02.10.2019

121

02.10.2019

122

02.10.2019

123

02.10.2019

124

02.10.2019

125

02.10.2019

et. 1, ap. 32, judeţul Bihor, rămasă vacantă în urma renunţării la aceasta a doamnei Sere
Monica Izabela
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament cu două camere) din blocul de
locuinţe ANL, situat în oraşul Ştei, str. Poet Andrei Mureşanu, nr. 2A, bl. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap.
27, judeţul Bihor domnului Bogdan-Ana Răzvan-Alex
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament cu două camere) din blocul de
locuinţe ANL, situat în oraşul Ştei, pe str. Andrei Mureşanu, Bloc Z-4, sc. B, etaj II, ap. 19,
judeţul Bihor doamnei Cioanca Laura- Ioana- Carolina
Privind aprobarea schimbului de locuințe ANL, între domnul Dume Tiberiu Călin, titularul
contractului nr. 18/01.07.2014 de închiriere a locuinței A.N.L, situată în Ştei pe str. Aleea
Miron Pompiliu nr. 3A, ap. 3, judeţul Bihor și doamna Filip Cristina Elena, titularul contractului
nr. 14/01.09.2012 de închiriere a locuinței A.N.L, situată în Ştei pe str. Andrei Mureşanu, nr.
2A, bl. Z2, sc. A, et. 2, ap. 8, judeţul Bihor
Privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Ștei pentru luna
OCTOMBRIE 2019 în persoana d-lui Vulciu Ioan
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 2 octombrie 2019, ora 09.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
26.09.2019
Privind predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania
Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire Bază Sportivă Tip 2 în Localitatea
Ștei, Strada Lucian Blaga, Nr.6, Judetul Bihor”
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament cu două camere) din blocul de
locuinţe ANL, situat în oraşul Ştei, str. Poet Andrei Mureşanu, nr. 2A, bl. Z-3, ap. 32, judeţul
Bihor domnului Bogdan-Ana Răzvan-Alex
Privind repartizarea unui apartament ANL vacant (apartament cu două camere) din blocul de
locuinţe ANL, situat în oraşul Ştei, pe str. Andrei Mureşanu, nr. 2A, bl. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap.
27, judeţul Bihor doamnei Cioanca Laura- Ioana- Carolina
Privind aprobarea schimbului locuinței ANL, deţinuţă de doamna TINCA DRĂGAN CORINAANCA situată în oraşul Ştei, str. Poet Andrei Mureşanu, nr. 2A, bl. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap. 27,
judeţul Bihor cu locuinţa A.N.L. situată în oraşul Ştei, pe str. Andrei Mureşanu, Bloc Z-4, sc. B,
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etaj II, ap. 19, judeţul Bihor, rămasă vacantă în urma renunţării la aceasta a domnului Balaciu
Daniel Andrei
Privind desemnarea reprezentantului unității administrativ – teritoriale oraș Ștei prin Consiliul
local Ștei în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Moţii, Țara de
Piatră”
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 24 octombrie 2019, ora 13:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local
al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a consiliului local al
orașului Ștei din data de 02.10.2019
Privind înfiinţarea unei structuri de primire turistică cu funcţiune de cazare in oraşul Ştei, la
etajul 3 al Internatului din cadrul Colegiului Naţional „Avram Iancu”
Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al oraşului Ştei pe anul 2018,
(contul de execuţie venituri şi contul de execuţie cheltuieli), conform situației financiare la
31.12.2018, depusă la Direcția Finanțelor Publice Oradea
Privind anularea unor obligații accesorii datorate bugetului local al orașului Ștei
Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru
Aparatul de specialitate al Primarului orașului Ștei, modificate conform OUG 57/2019, privind
Codul administrativ
Privind aprobarea punerii la dispoziție a terenurilor din inventarul domeniului public si privat al
orașului Ștei( CF-51036 domeniul privat al orașului Ștei, CF-51628 domeniul privat al orașului
Ștei, CF-51602 domeniul privat al orașului Ștei), punerea la dispoziție a terenurilor din CF51630, proprietate Cuc Valentin cu drept de superficie pentru orașul Ștei, punerea la
dispoziție a terenurilor proprietatea ASOCIAȚIEI URBARIALE ȘTEIU, cu acord notarial de
trecere pentru rețeaua de gaz pe terenurile ASOCIAȚIEI URBARIALE ȘTEIU, punerea la
dispoziție a terenurilor propietatea doamnei Bota Alexandra Georgiana (dovedit cuCF-50536)
cu acord notarial de trecere pentru rețeaua de gaz și punerea la dispoziție a terenurilor
propietatea comunei Lunca, cu acord de trecere pentru rețeaua de gaz, conform HCL nr.
57/din 05 iunie 2019, terenuri care vor fi ocupate definitiv pentru realizarea sistemului de
distribuție a gazelor naturale în orașul Ștei, județul Bihor, către concesionarul rețelei de
distribuție a gazelor naturale din orașul Ștei
Privind aprobarea documentației pentru desfășurarea procedurii de licitație publică pentru
concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în orașul Ștei,
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județul Bihor, respectiv: aprobarea caietului de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate
publică de distribuţie a gazelor naturale, aprobarea Contractului -cadru al concesiunii
serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, precum și aprobarea
documentaţiei de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor
naturale
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 31 octombrie 2019, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
24.10.2019
Privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de
violență domestică.
Privind împuternicirea reprezentantului Consiliului local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta
S.A. Ştei să susţină aprobarea ordinii de zi şi a materialelor de pe ordinea de zi a
A.G.E.A(Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor) şi AGOA(Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor) S.C.Solceta S.A. Ştei
Privind aprobarea pentru Scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a U.A.T.
Ștei, cu defrișare, a suprafeței de 0,9936 ha, fond forestier localizat în U.P. IV Chișcău, u.a
69A=0,83 ha; 69C=0,8059 ha; 74=0,1265 ha; 112A=0.0529ha și compensarea în echivalent
valoric cu un teren în suprafață de 5,4 ha, conform CF 51050 Ștei, necesară pentru realizarea
obiectivului de investiții Amenajare Zonă de Agrement Lac Ștei
Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2019 în persoana d-nei
Afrusinei-Ban Adela-Maria
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 1 noiembrie 2019, ora 12:00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a consiliului local al orașului Ștei din
data de 31.10.2019
Privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Stei pe anul 2019 cu suma de 816 mii
lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, bugetul local al orasului Stei rectificat
va fi de 22.145, 72 mii lei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 28 noiembrie 2019, ora 13.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
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oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
01.11.2019
Privind, aprobarea modificării statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului
orașului Ștei
Privind aprobarea Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru LICITATIA PUBLICĂ DESCHISĂ
Privind concesionarea Serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în orașul
Ștei, județul Bihor, în baza H.G. nr.209/2019, reprezentând ansamblul activităților și
operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de
distribuție a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, respectiv Orașul Ștei, județul Bihor,
inclusiv serviciile de proiectare tehnică, documentații pentru obținerea autorizației de
construire, construcția exploatarea și dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale și
utilizarea acestora în orașul Ștei, județul Bihor
Privind APROBARE ÎNTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU URMĂTOARELE
STRAZI: AVRAM IANCU, MINERULUI, TUDOR VLADIMIRESCU, PANTEA PETRU,
OCTAVIAN POPA ȘI TEIULUI, ÎN ORAŞUL ŞTEI, județul Bihor
Privind însușirea valorilor de piață obținute în urma evaluărilor imobiliare pentru terenurile
aparținând inventarului bunurilor din domeniul public al orașului Ștei, județul Bihor
Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2019 în persoana d-nei
Boloca Nicoleta
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 12 decembrie 2019, ora 08:00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a consiliului local al orașului Ștei din
data de 28.11.2019
Privind aprobarea amplasării pe terenul situat în raza orașului Ștei identificat cu CF 50559, nr.
cadastral 50559, a unui panou publicitar de promovare a destințliilor turistice, având
dimensiunile de 6m( L ) x 3m(H)
Privind însușirea valorii de piață obținute în urma evaluării imobiliare pentru terenul cu nr. top.
1483/2 din CF 3439 Ștei în suprafață de 467 mp în valoare de 8.923 lei
(optmiinouăsutedouăzecișitrei de lei)
Privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Ștei pe anul 2019 cu suma de 2940,50
mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, bugetul local al orașului Ștei,
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rectificat, va fi de 25.086.22 mii lei
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Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei din
data de 19 decembrie 2019, ora 12.00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului local al
oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al orașului Ștei din data de
12.12.2019
Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar
care va funcționa la nivelul orașului Ștei pentru anul școlar 2020-2021
Privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020 pentru: orașul
Ștei, Colegiul Național “Avram Iancu” Ștei, Liceul Tehnologic “Unirea” Ștei, Școala Gimnazială
“Miron Pompiliu” Ștei, S.C. Solceta S.A. Ștei, Spitalul Orășenesc Ștei și Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 1 Ștei
Privind aprobarea liestelor cuprinzând mijloacele fixe și a obiectelor de inventor propuse a fi
scoase din funcțiune și casare de către Spitalul Orășenesc Ștei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Ştei
din data de 23 decembrie 2019, ora 08:00, care a avut loc în sala de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a consiliului local al orașului Ștei din
data de 19.12.2019
Privind aprobarea REGULAMENTULUI ÎNREGISTRAREA, EVIDENȚA ȘI RADIEREA
VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGATIVITATEA ÎNMATRICULĂRII, DE PE
RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ORAȘULUI ȘTEI
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 23 decembrie 2019, ora 16:00, care a avut loc în sala de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a consiliului local al orașului
Ștei din data de 23.12.2019
Privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Ștei pe anul 2019 cu suma de 181 mii
lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, bugetul local al orașului Ștei,
rectificat, va fi de 25.267.22 mii lei
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local al oraşului Ştei din data de 27 decembrie 2019, ora 08:30, care a avut loc în sala de
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şedinţă a Consiliului local al oraşului Ştei
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Privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare convocata de indata a consiliului
local al orașului Ștei din data de 23.12.2019
Privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Ștei pe anul 2019 cu suma de 2.200
mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, bugetul local al orașului Ștei,
rectificat, va fi de 27.467.22 mii lei

Întocmit,
Consilier juridic al Consiliului Local
al oraşului Ştei
jrs. Oraş Ionuţ
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