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                                                                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 ședinţa ordinară  a Consiliului local 
din data de 13 aprilie 2020 de către domnul Kosztandi Mihai,primarul comunei,
          În baza dispoziţiilor art.135 și  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  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 13 aprilie 2020:    

                      1.Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului local al comunei Chișlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                      2.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Construire grădiniță cu program
prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai ,primarul comunei.
                      3.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului și volumului pubelelor și recipienților de
colectare ce se vor utiliza în comuna Chișlaz de către operatorul de salubrizare.Inițiator:dl.Kosztandi
Mihai,primarul comunei.
                      4.Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării funcției publice vacante de referent
clasa a III-a grad profesional  superior în funcția publică de consilier clasa I  grad profesional  asistent
.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                      5.Proiect de hotărâre privind asigurarea  cofinanțării proiectului intitulat „Sprijin pentru
pregătirea  aplicației  de  finanțare  și  a  documentațiilor  de  atribuire  pentru  proiectul  regional  de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de nord-vest a județului Bihor,în perioada 2014-
2020.”Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                      6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale și
financiare  pentru  gestionarea  situațiilor  de  urgență  din  comuna  Chișlaz  pe  anul
2020.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                   7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză i acoperire a riscurilor în comunaș
Chi laz.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.ș ț
                    8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta iei Plan Urbanistic Zonal-introducereț
teren în intravilanul comunei Chi laz pentru investi ia „Construire unitate depozitare cereale amplasat înș ț
comuna Chi laz,satul  Chiraleu,pe  nr.cadastral  52308” i  a  Regulamentului  local  de  urbanism aferentș ș
Planului Urbanistic Zonal.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei. ț
                    9.Proiect de hotărâre privind indexarea  cu indicele de infla ie al anului 2019 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 laz.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.ț ș ț



                    10.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 2020.Ini iator:dl.Kosztandiț
Mihai,primarul comunei.
                   11.Aprobarea execu iei bugetului local pe anul 2019.ț

                  Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor.
                
                 Presedinte de sedinţă,
                      Layos Bertalan                                            
                                                                                                                       Contrasemnează,
                                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                            Ioan Tiriteu                          

Nr.13 din 13 aprilie 2020.


