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DISPOZITIA
Din

Nr. 124

3O apriliie 2O2O

privind convocarea Consiliului lxrcal al oraqului $tei in qedinfi

e:rtraordinari pe data de 5 mai

AvAnd in vedere prevederile

2O2O.

art. 134 alin.

(1),

Codul Administrativ,

Hmatzl

lit. "a" din OUG nr.

57

l2OL9,

ora5l.llul gtel

DISPU,NE:
Art.

1 - Se convoacS. Consiliul Local al oragului gtei in

pedinfE.

extraordinard. pe data de 5 mai 2O2O, orele 15.00, lucrarile gedinfei urmdnd a se
desfbqura in sala de gedinla a Consiliului local al oraqului gtei
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotdrdre privind alegerea ;pregedintelui de qedinld pe luna mai, in
d-lui IIARN MIIIAI, consilier local
2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinla extraordinard.
a Consiliului Local al oraqului gtei din data de 5 mat 2O2O, ora 15.00, care va avea loc
sala de gedinli a Consiliului local al oraqului gtei
3. Proiect de hotdrdre Privind Aprobarea procesului verbal aI $edintei ordinare a
Consiliului Local al oraqului gtei din data de 3O aprilie 2020.
4. Proiect de hotdr6re Privind predarea cdtre Ministerul Lucrdrilor Publice,
Dezvoltarii gi Administraliei prin Compania Nalionald de Investilii ,C.N.I" S.A, a
amplasamentului qi asigurarea condiliilor in vederea executdrii obiectivului de
investilii Proiect tip - ,Construire Baz6, Sportivd. Tip II - Colegiul Nalional oAvram
Iancu" strada Lucian Blaga, nr.6, orag gtei, Judetul Bihor"
5. Proiect de hotdrAre Privind inchirierr:a, prin licitalie publicE deschisd cu
strigare, a unui imobil (,teren totalizand 19,2475 ha , avand destinatia de pajiste")
situat pe raza administrativ-teritoriala a oraqului gtei, judetul Bihor
6. Proiect de hot5rAre Privind aprobarea modifrcdrii Statului ds fun6rii pentru
Aparatul de specialitate al Primarului oraqului gtr:i
perso€rna

Ing.

