JUDETUL BIHOR
CONSILIUL MUNICIPAL BEIU$

HOTARAREA
din l1 .04.2017
privind aprobarea ordinii de zi a gedinJei extraordinare din data de I I aprilie 2017

.

in temeiul art. 39 alin.2, art. 43 9i a art. 45 din Legea nr. 21512001 republicatl a administraliei
publice locale,
Consiliul municipal Beiug:

HOTAnA$rE
Art.1- Se aprob[ ordinea de zi a gedinlei extraordinare a Consiliului municipal, din data de l1
aprilie 2017, dupd cum urmeazd:

ORDINE

DE

ZI

l.

Aprobarea alegerii pregedintelui de qedintd pentru luna aprilie 2017.
2. Aprobarea ordinii de zi a gedinlei extraordinare din data de 11.04.2017 .
3. Aprobarea procesului verbal al gedinlei ordinare din data de29.03.2017.
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalitalii de
gestiune a Serviciului de salubrizare a municipiului Beiug, pentru activitatea de mdturat, spdlat, stropit qi
intrelinerea cdilor publice, aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea serviciului de salubrizare al
municipiului Beiuq, pentru activitatea de mdturat, spdlat, stropit gi intrefinerea cdilor publice, prin
atribuire direct[ qi aprobarea delegdrii serviciului de salubrizare al municipiului Beiug, pentru activitatea
de mdturat, spdlat, stropit gi intrelinerea cdilor publice, prin atribuire directd cltre S.C. EDILUL S.A.
Beiug pentru o perioad[ de 6 luni.
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare al municipiului
pentru
Beiug,
activitatea de miturat, spdlat, stropit qi intrefinerea cdilor publice, practicate de S.C.
EDILUL S.A. Beiug, av6nd in vedere delegarea gestiunii, prin atribuire directd, a serviciului de
salubrizare al municipiului Beiug, pentru activitatea de mlturat, spdlat, stropit gi intrelinerea cdilor
publice, conform Anexei.
6. Proiect de hotdrdre privind modificarea H.C.L. nr.34129.09.2008 privind transntitereo urtui
teren proprietate publicd a municipiului BeiuS, in folosinld gratuitd cdtre Agenlia Nalionald pentru
Locuinle in vederea construirii de locuinle pentru tineri, destinate tnchirierii, in sensul diminuirii
suprafe{ei transmisd in folosin{a gratuiti a Agenlia Nafionald pentru Locuin(e, in vederea construirii de
locuinle pentru tineri, destinate inchirierii, teren situat in municipiul Beiug, str. 1 Decembrie 1918. nr.
50/A, de la suprafata de3473 mp la suprafala de2613 mp, teren identificat cu numdr cadastral 1017-inscris in C.F. nr. 101777 BeiuS, aflat in proprietatea publicd a municipiului Beiug.
7. . Proiect de hotlr6re privind aprobarea modificirii gi complet[rii Inventarului bunurilor c::e
apa(in domeniului public al municipiului Beiuq, conform Anexelor.
8. Proiect de hotirAre privind aprobarea modificirii Statului de funclii al Pielei munic:r.-.Beiug, conform Anexei.
Art,2, Prezenta se comunicd cu :
-lnstitulia Prefectului - Judeful Bihor
-Primarul municipiului
-Se afigeazd public

PRE$EDINTE DE $EDTNTA
Ec. JURCAN MIRCEA

Contrasemneaz[
SECRETAR
JT. SCROFAN STELIANA ALINA

