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DISPOZIT IA Nr.3
Din

15 ianuarie 2O2O

prtvind convocarea Conslllulul Local
pe data de 17 ianuarie 2O2O.

al oraqulul $tet in fedttrti extraordlaari

Avdnd in vedere prevederile art. 133, afin. ( 2\, nt.
(4), din OUG nr. 57 /2019, Codul Administrativ,
Hnarul oru.guk.t StEt
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DISPUNE:
fut.1 -

Se convoacS. Consiliul Local al oragului $tei in qedinld extraordinard pe data
17 lanuarie 2O2O, orele 08.00, Iucrdrile gedinlei urmdnd a se desfdqura in sala de
qedinfe a Consiliului Local, cu urmd.toarea:

de

ORDINE DE ZI
1. Alegerea preqedintelui de $edin1a.

2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea ordinii de zi pentru qedinfa extraordinard
a Consiliului Local al oraqului $tei din data de 17 ianuarie 2O2O, ora 08.OO, care va avea
loc in sala de gedinfd a Consiliului local al oraqului $tei.
3. Proiect de hotdrdre Privind Aprobarea procesului verbal al $edinfei extraordinare
convocatd. de indatd a Consiliului Local aI oragului $tei din data de 27 decerlrbie 2019.
4. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea aderdrii Oragului $tei la Asociafia
ClusTtrerm Transylvania precum gi aprobarea desemndrii ca persoand imputernicitl in
relalia cu Asocialia ClusTherm Transylvania, din partea Primdriei Oraqului gtei, pe dl.
Balaj Gheorghe Iulian - Primarul oragului gtei.
5. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea incheierii unui parteneriat intre Oraqul
^rn localitatea
$tei, str. Andrei Mureqanu, nr.4B, jud.Bihor,
4539114, repre?r.llatat legal prin ing.Bataj Gheorghe lulian, avAnd funcfia de

$tei, cu sediul

cod liscal
primar al
oraqului $tei, in calitate de partener, pe de o parte qi Comuna Rieni, cu sediul in
localitatea Rieni, nr.lSl, jud.Bihor, cod fiscal 4935194, reprezentat prin prof.Bota
Gheorghe, avdnd funcfia de primar al Comunei Rieni, irr calitate de beneficiar qi $coala
Gimnaziald nr. 1 Rieni, cu sediul in localitatea Rieni, nr. 152 A, cod fiscal 20434666,
repre?Entate prin prof.Florincufa Florina, avdnd funclia de director, in calitate de
benefrciar , pe de altd parte privind imprumutarea microbuzului de transport gcolar al
oraqului gtei qi qoferului acestuia cu titlu gratuit, pe perioade neLmitata, $coala
gimnaziala nr. I Rieni oblig6ndu-se sd achite contravaloarea motorinei necesare pentnl
folosirea microbuzului
6. Informare privind Scrisoarea nr. 86|I/O8.OL.2O2O emis5. de cdtre directorul
adjunct al Ca:rrerei de Conturi, Bihor, conlinAnd recomandirile formulate unnare a
misiunii de audit aI performanlei, cu tema , Analiza modului in care realizarea veniturilor
la nivelul oraqelor, constituie o prioritate in stabilirea gi menlinerea echilibrului bugetar",
efectuat de Curtea de Conturi a RomAniei, Camera de Conturi, Bihor , in perioada
1 1.1 1.2O l9 - 16.72.2019 la sediul Primdriei oragului gtei.
7. Informare privind Decizia nr. 3/08.01.2020 emisd de c5.tre directorul adjunct al
Camerei de Conturi, Bihor, pentru irrl5turarea deficienlelor consemnate in raportul de
control nr. 2ala / 17 .12.20 19, incheiat 1a
$tei.
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