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                                                 PROIECTUL ORDINII DE ZI 
                                A EDIN EI     ORDINARE DIN 16 APRILIE  2021ȘEDINȚEI     ORDINARE DIN 16 APRILIE  2021 ȚEI     ORDINARE DIN 16 APRILIE  2021

           1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execu ie a bugetului local peție a bugetului local pe
anul 2020.Bezi George Dorin,primarul comunei.
           2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021.Ini iator:dl.Beziție a bugetului local pe
George Dorin,primarul comunei.
           3.Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de infla ie al anului 2020 a niveluluiție a bugetului local pe
impozitelor i taxelor locale precum i a superficiilor,redeven elor i chiriilor din contractele ceși taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce și taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce ție a bugetului local pe și taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce
au ca obiect bunuri apar inând comunei.ție a bugetului local pe     Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ție a bugetului local pe
          4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale iși taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce
financiare  pentru  gestionarea  situa iilor  de  urgen ă  din  comuna  Chi laz  pe  anulție a bugetului local pe ție a bugetului local pe și taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce
2021.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ție a bugetului local pe
          5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de analiză i acoperire a riscurilor înși taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce
comuna Chi laz pe anul 2021.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.și taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce ție a bugetului local pe
          6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile
metodologice,organizatorice,termenele i circula ia proiectelor de hotărâri cu caracter normativși taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce ție a bugetului local pe
care  se supun adoptării  Consiliului  local  al  comunei  .Ini iator:dl.Bezi  George Dorin,primarulție a bugetului local pe
comunei.
         7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare ași taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce ție a bugetului local pe
Consiliului local.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ție a bugetului local pe
         8.Diverse.
          Consilierii locali sunt invita i să formuleze i să depună amendamente asupra proiectelor ție a bugetului local pe și taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce
de hotărâri.
                                                PRIMAR,
                                          George Dorin BEZI
                                                                                                                          Redactat,
                                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                           Ioan Tiriteu       


