AVIZAT

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
oRAS $TEr
PRIMAR

SECRETAR GENERAL,

Jrs. Voichifa

D

I S P O Z I T I A Nr. 267

Din

1O

septembrie 2Ol9

privind convocarea Consiliului Local al oraqului $tei in gedinfi
extraoordinari pe data de 16 sptembrie 2019.
Av6.nd in vedere prevederile art. 134
Codul Administrativ,

Hmattl oragului $tei

alin.

(1),

lit.

,{

din OUG nr.57l2OI9,

DISPUNE:

Art.l - Se convoacd. Consiliul Local al oragului $tei in qedinld extraordinard. pe
data de 16 sptembtie 2()19, orele 06.00, lucrS.rile gedinfei urmAnd a se desfd.gura

in sala de qedinle a Consiliului Local, cu urmdtoarea
ORDINE DE ZI

1.

Alegerea pregedintelui de gedinld
Aprobarea ordinii de zi

2.
3. Aprobarea procesului verbal al

/-'

qedinlei Consiliului Local al oragului $tei din
data de 29.O8.2OI9.
4. Proiect de hotir6re Privind insusirea valorilor de piata obtinute in urma evaluarii
imibiliare pentru terenurile cu nr. cad.51036 in suprafata de 1136 mp, inscris in CF
51036 Stei - proprietatea Asociatiei Urbariale STEIUL si cu nr. cad. 51038 in suprafata de
1136 mp, inscris in CF 51038 Stei - proprietatea orasului Stei , terenuri situate in zona de
nord-est a orasului Stei- zona pasunii urbariale, respectiv comunale din proximitatea
drumului cornunal Stei-Valea de Sus si aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre
proprietarii acestor terenuri, fara sulta.
5. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
reabilitare str. Trandalirilor in orasul Stei.
6. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea aprobarea schimbului locuinlei ANL,
definutd de doamna TINCA DRAGAN CORINA-ANCA situatd in oraqul $tei, str. Poet Andrei
Mureqanu, t:rr. 2A, bl. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap. 27,judelul Bihor cu locuinfa A.N.L. situatd in
oraqul $tei, pe str. AndreiMureganu, nr. 2A,bI.Z-2,et. 1, ap.32, judeful Bihor, rimasd.
vacantd. in urma renunfdrii la aceasta a doamnei Sere Monica Izabela.
7. Proiect de hotdrdre Privind repartizarea unui apartament ANL vacant
(apartament cu doud, camere) din blocul de locuinfe ANL, situat in oragul $tei, pe str.
Andrei Mureganu, Bloc Z-4, sc. B, etaj II, ap. 19, judeful Bihor, domnului BALAN FLORIN
GHEORGHE.

8. Proiect de hotdrAre Privind aprobarea rectificS.rii bugetului local al oraqului
$tei pe anul 2OI9 cu suma de 828 mii lei, at5.t la partea de venituri c6.t qi la
partea de cheltuieli, bugetul local al oragului $tei, rectificat, va fr de 21.329,72 mii
lei.

Ing.

