
                      JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ

                                                           H O T Ă R Â R E 
                                                             cu privire la aprobarea ordinii de zi

           Având în vedere ordinea de zi propusă pentru dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului local din
data de 28 februarie 2018,de către domnul Kosztandi Mihai,primarul comunei,
          În baza dispoziţiilor art.43, art.45 si ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul local al comunei Chişlaz,întrunit în şedinţă ordinară, cu 12 voturi “pentru”
 
                                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1.- Se aprobă următoarea ordine de zi pentru dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului local
din data de 28 februarie 2018:         
                     1.Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de infla ie al anului 2017 a niveluluiț
impozitelor  i  taxelor  locale  precum i a superficiilor,redeven elor  i  chiriilor  din contractele  ce au caș ș ț ș
obiect bunuri apar inând comunei Chi lazț ș .
                     2.Proiect de hotărâre privind modificarea contribu iei lunare reprezentând obliga ia financiarăț ț
rezultată  din func ionarea compartimentului  de audit  public intern la nivelul  filialei  Bihor a Asocia ieiț ț
Comunelor din România .
                     3.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea trandului termal dinȘ
Chi lazș .
                     4.Proiect de hotărâre privind  stabilirea tarifelor pentru închirierea căminelor culturale.
                     5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de ac iune al Serviciului Public deț
Asisten ă Socială privind serviciile sociale pe anul 2018.ț
                     6.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ac iuni i lucrări de interes local pentruț ș
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social,pentru anul 2018.
                     7.Proiect de hotărâre privind  constituirea Comitetului pentru aniversarea Centenarului
României (1918-2018) i a Primului Război Mondial.ș
                     8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament i delimitare a imobilului cuș
propunere  de  dezlipire  a  terenului  identificat  cu  nr.cadastral  50688  în  două  loturi,reprezentând  teren
proprietate publică a comunei Chi laz,respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament i delimitare aș ș
imobilului cu suprafa a de 12606 mp i înscrierea acestei suprafe e în domeniul public al comunei Chi lazț ș ț ș
cu destina ia-drum public.ț
                     9.Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spa iu cu destina ia de cabinet medical,situatț ț
în localitatea Mi ca,nr.380,comuna Chi laz.ș ș
                     10.Proiectul bugetului local pentru anul 2018.
                     11.Diverse.
          Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor.

                    Presedinte de sedinţă,
                        Gavril Demjen                                               
                                                                                                                      Contrasemnează,
                                                                                                                               Secretar,
                                                                                                                            Ioan Tiriteu

Nr. 3 din 28 februarie  2018.


