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SECRETAR,
Jrs. Voichiţa Mariana

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 133
Din 19 aprilie 2013
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Ştei în şedinţă ordinară
pe data de 25 aprilie 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 25 aprilie 2013, orele 13,00, lucrările şedinţei urmând a se desfăşura în sala de
şedinţe a Consiliului Local, cu următoarea

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea proceselor verbale de la edin ele de Consiliu Local din data
de 11.03.2013 i 28.03.2013.
3. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral în
suprafaţă de 1122 mp i aprobarea notării numărului cadastral care se formează în
favoarea Oraşului Ştei precum i aprobarea modernizării suprafe ei de 1122 mp.
din drumul DE 51(parte carosabilă) care face legătura între strada Zorilor i Antena
Orange(prin pietruirea i nivelarea acestuia).
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea formării unui număr cadastral în
suprafaţă de 3510 mp i aprobarea notării numărului cadastral care se formează în
favoarea Oraşului Ştei precum i aprobarea modernizării suprafe ei de 3510 mp.
din drumul DE 51(parte carosabilă) care face legătura între Antena Orange i fostul
aeroport utilitar(prin pietruirea i nivelarea acestuia).
5. Proiect de hotărâre Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat
nr. 19/06.05.2011 cu privire la atribuirea în folosin ă gratuită a spa iului în care
func ionează Societatea Comercială “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU
TOŢI”, SRL, Ştei.
6. Proiect de hotărârePrivind aprobarea situa iei financiare la data de
31.12.2012 a Societăţii Comerciale “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU
TOŢI”, SRL, Ştei
7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea
prin licitaţie publică cu strigare a Punctului termic nr. 4, situat în ora ul tei, str.
Independenţei, nr. 29, aflat lângă Şcoala de Şoferi, CF nou creat 50309, cu nr.
cadastral 50309, cu o suprafa ă construită de 382,34 mp, suprafa ă utilă de
317,591 mp, cu preţul de pornire al licitaţiei de 21.000 euro(91.770 lei fără TVA).
8. Proiect de hotărâre Privind desemnarea primarului ora ului tei, ing.
Balaj Gheorghe Iulian, să reprezinte în instan ă interesele Consiliului Local al
ora ului
tei în dosarul nr. 3193/111/2011 în contradictoriu cu Harn

Mihai(despăgubiri), precum i aprobarea Întâmpinării, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
9. Informare privind adresa cu nr. 523/05.04.2013, de la Todoran Adrian,
membru în Consiliul de Administra ie a SC Solceta Sa tei, înregistrată la sediul
Primăriei ora ului tei sub nr. 1072/05.04.2013.
10. Informare privind adresa cu nr. 471/16.04.2013 a d-lui Pla tin Ioan,
consilier în cadrul Primăriei ora ului tei.
11. Buletin legislativ.
12. Diverse.

PRIMAR,
Ing. Balaj Gheorghe Iulian

