AVIZAT

ROMAN IA
JUDETUL

SECRETAR GENERAL,

oRA$

Jrs. Voichifa

PRIMAR

DISPOZITIA

Nr.288
Din Ol octombrie 2Ol9

privind
data de
A
57 I 2Or9,

Consiliului Local al oragului $tei in gedinfi de indati pe
octombrie 2o19.

in vedere prevederile art. I34

alin.

(1), alin (41, din OUG nr.

ul Administrativ,

oragului $tei

DISPUNE:

Art. - Se convoacd. Consiliul Local al oraqului $tei in qedin!5. de indatd pe
data de
octombrie 2OL9, orele O9.OO, lucrd.rile qedinlei urmAnd a se desfd,$ura
gedinfe a Consiliului Local, cu urmd.toarea
in sala
ORDINE DE ZI

Consiliului
loc in sala
3.
Local al
amp
Proiect tip Judetul Bi
(apartamen
Andrei M
Alex

de hotdr6re privind alegerea pregedintelui de gedinld
de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinfa de indatS. a
aI oragului $tei din data de 02 octombrie 2OI9, ora 09.00, care va avea
gedintd a Consiliului local al oraqului $tei.
t de hotdrAre Privind Aprobarea procesului verbal
gedinfei Consitului
i $tei din data de 26.09.2OI9.
de hotdrAre Privind predarea catre Ministerul Dezvoltdrii Regionale,
Publice prin Compania Nat'onal5. de Investifi "C.N.L" S.A., a

al

lui

gi asigurarea condi'Filor in vederea executdrii obiectivului de investifi
lre Bazd, Sportivd. Tip 2 in Localitatea $tei, Strada Lucian Blaga, Nr.6,

de hotdr6re Privind

reparttzarea unui apartament ANL vacant
cu dou5. camere) din blocul de locuinle ANL, situat in oraqul $tei, str. Poet
2A, bI. Z-3, ap. 32, judelul Bihor domnului Bogdan-Ana Rdzvan-

de hot5rdre Privind repartizaxea unui apartament ANL vacant
(apartamen cu dou5. camere) din blocul de locuinle ANL, situat in oragul $tei, pe str.
Andrei M
Sanu, nr. 2A, bI. Z-3, Sc. A, etaj 2, ap. 27, judeful Bihor doamnei Cioanca
Laura- I
- Carolina.
doamna TI
nr. 2A, bL
pe str.
urlna ren

teritoriale
In

iect de hotdrdre Privind aprobarea schimbului locuinlei ANL, definufd de
DRAGAN CORINA-ANCA situatd. in oraqul $tei, str. Poet Andrei Mureqanu,
3, Sc. A, etaj 2, ap.27, judelul Bihor cu locuinfa A.N.L. situatE in oraqul $tei,
i Mureganu, Bloc Z-4, sc. B, etaj II, ap. 19, judeful Bihor, rimasd vacantd. in
i la aceasta a domnului Balaciu Daniel Andrei.
de hotdrdre privind desemnarea reprezentantului unitdlii administrativ i4- C"_o-r,rsiliul Director al Asocialiei de Dezvoltare
$tei prin Consiliul local $tei ,,,t'

