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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 şedinţa ordinară  a Consiliului local 
din data de 25 februarie 2021 de către domnul Bezi George Dorin,primarul comunei,
          În baza dispoziţiilor art.135 i și  ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernuluița de Urgență a Guvernului ța 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 25 februarie  2021:     
                   1.Informare privind situa ia operativă a comunei Chi laz i activită ile desfă urate de cătreța de Urgență a Guvernului și și ța de Urgență a Guvernului și 
lucrătorii postului de poli ie Chi laz.ța de Urgență a Guvernului și 
                   2.Proiect de hotărâre privind aprobarea re elei colare pentru anul colar 2021/2022.ța de Urgență a Guvernului și și 
                   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ac iuni i lucrări de interes local pentruța de Urgență a Guvernului și 
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2021.    
                  4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind legalizarea construc iilorța de Urgență a Guvernului
executate fără autoriza ie de construire.ța de Urgență a Guvernului
                  5.Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2022 cu 500%  a impozitului pe terenurile
neîngrijite de pe raza comunei Chi lazși 
                  6.Proiect de hotărâre privind  instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice
i  juridice  din  comuna  Chi laz  care  nu  au  încheiat  contract  de  prestări  servicii  cu  operatorul  deși și 

salubrizare .
                  7.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de
evaluare a performan elor profesionale individuale ale secretarului general al comunei.ța de Urgență a Guvernului
                  8.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru
func ionarii publici i personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului.ța de Urgență a Guvernului și 
                  9.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amenajării unui camping în incinta trandului și 
termal din Chi laz.și 
               10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea planurilor de amplasament i delimitare a unor imobileși 
cu suprafe ele de 500 mp,560 mp i 15794 mp cu destina ia drum,respectiv cur i-construc ii situate înța de Urgență a Guvernului și ța de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului
satul Hăuce ti.și 
               11.Diverse.          
                  Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor.
                
                 Presedinte de sedinţă,
                       Gavril Demjen                                           
                                                                                                                       Contrasemnează,
                                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                            Ioan Tiriteu                          

Nr.3 din 25 februarie 2021.




