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D I S P O Z I Ţ I A Nr. 350
Din 22 noiembrie 2013
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Ştei în şedinţă ordinară
pe data de 28 noiembrie 2013.
Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1, 3 şi 5 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
Primarul oraşului Ştei

D I S P U N E:
Art.1 – Se convoacă Consiliul Local al oraşului Ştei în şedinţă ordinară pe data
de 28 noiembrie 2013, orele 13,00, lucrările şedinţei urmând a se desfăşura în
sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea

ORDINE DE ZI
1. Alegerea preşedintelui de şedinţă
2. Aprobarea ordinii de zi.
3. Aprobarea proceselor verbale de la ședințele de Consiliu Local din data de
14.10.2013 și 31.10.2013.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea întocmirii unui proiect pentru
introducerea unei canalizări menajere și pluviale, precum și a apei potabile pe
strada Miron Pompiliu, Ștei, de la fostul CEC până la casa cu nr. 142 pe partea
dreaptă în sensul de mers ȘTEI – ORADEA, cuprinderea acestei investiții în
Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2014, precum și aprobarea selectării
unei societăți (conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii) pentru întocmirea proiectului și execuția investiției nominalizate mai sus.
5. Proiect de hotărâre hotărâre Privind împuternicirea reprezentanților
Consiliului Local al oraşului Ştei în AGA SC Solceta SA, Ştei, să susţină aprobarea
ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a AGEA(Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor) SC SOLCETA SA Ştei.
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea selectării unei firme de consultanță
în vederea achiziționării unui pachet de servicii de consultanță pentru elaborarea
„STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ ȘTEI 2014 – 2020”, precum și
cuprinderea acestei achiziții în Programul anual de investiții pe anul 2014
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea asocierii între Orașul Ștei și SC
Adriels Group SRL în vederea realizării în comun a proiectului cu tema „Explorarea
sistemelor acvifere geotermale din formatiunile carbonatice fisurate de vârstă
mezozoică din fundamentul Bazinului Beius, Muntii Apuseni de Nord (Unitatea
Pânzelor de Codru – Pânza de Finis) pentru determinarea parametrilor acviferelor
apelor subterane potabile, industriale, ape minerale naturale, terapeutice si
geotermale, evolutia caracteristicilor calitative ale apelor si asigurarea protectiei
impotriva poluarii si degradarii – pentru explorari de ape geotermale în perimetrul Stei
– Lunca jud. Bihor (Unitatea Panzelor de Codru – Panza de Finis) precum si

exploatarea acestora” , precum și aprobarea încheierii contractului de asociere între
cele două părți.
8. Informare privind adresa cu nr. 3172/2013 a d-nei Gagyi Palffy Iudita,
inspector în cadrul Compartimentului Programe Strategii şi Finanţări din Primăria
oraşului Ştei, prin care, propune supunerea spre dezbatere de către Consiliul Local
Ștei a Portofoliului de Proiecte 2014 – 2020.
9. Buletin legislativ.
10. Diverse.

PRIMAR,
Ing. Balaj Gheorghe Iulian

