
                      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 24 februarie 2020 de către domnul Kosztandi Mihai,primarul comunei,
          În baza dispoziţiilor art.135 şi  ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
          Consiliul local al comunei Chişlaz întrunit în şedinţă ordinară , cu  13  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 24 februarie 2020:    
                      1.Aprobarea bugetului local al comunei pentru anul 2020.
                      2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei achizițiilor publice şi a Programului anual
de achiziții publice al comunei pe anul 2020.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                      3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între
membrii  Serviciului  public  voluntar  pentru  situații  de  urgență  şi  comuna  Chişlaz,ca  beneficiară  a
voluntariatului.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                      4.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare din
comuna Chişlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                      5.Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al comunei a imobilului-
construcție  situat  pe  terenul  cu  nr.cadastral  50264  Chişlaz  teren  aflat  în  proprietatea  privată  a
comunei.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                    6.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii consiliului local privind evaluarea
performan elor  profesionale  individuale  ale  secretarului  general  al  comunei  pe  anulțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei pe anul
2019.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.țelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei pe anul
                    7.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componen ei comisiei locale de avizare ațelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei pe anul
cererilor  de  organizare  a  adunărilor  publice  în  comuna  Chi laz.Ini iator:dl.Kosztandi  Mihai,primarulșlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul țelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei pe anul
comunei. 
                    8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare așlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul țelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei pe anul
Consiliului local al comunei Chi laz.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.șlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul țelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei pe anul
                    9.Raportul anual al primarului privind starea economică,socială i de mediu a comuneișlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul
Chi laz pe anul 2019.șlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul
                   10.Raportul primarului cu privire la modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de
către Consiliul local al comunei Chi laz în anul 2019.șlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul
                   11.Raportul primarului privind gestionarea bunurilor din domeniul public i privat al comuneișlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul
Chi laz pe anul 2019.șlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul   
                    12.Diverse .          
                  Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor.
                
                 Presedinte de sedinţă,
                      Layos Bertalan                                            
                                                                                                                       Contrasemnează,
                                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                            Ioan Tiriteu                          
Nr.3 din 24 februarie 2020.




