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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 16 aprilie 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 16 aprilie  2021:     
                    1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execu ie a bugetului local pe anulța de Urgență a Guvernului
2020.
                    2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021.
                    3.Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de infla ie al anului 2020 a niveluluița de Urgență a Guvernului
impozitelor i taxelor locale precum i a superficiilor,redeven elor i chiriilor din contractele ce au cași și ța de Urgență a Guvernului și 
obiect bunuri apar inând comunei.ța de Urgență a Guvernului     
                    4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale iși 
financiare pentru gestionarea situa iilor de urgen ă din comuna Chi laz pe anul 2021.ța de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului și 
                    5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de analiză i acoperire a riscurilor înși 
comuna Chi laz pe anul 2021.și 
                    6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile
metodologice,organizatorice,termenele i circula ia proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care seși ța de Urgență a Guvernului
supun adoptării Consiliului local al comunei .
                   7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare ași ța de Urgență a Guvernului
Consiliului local.
                   8.Diverse.

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

Nr.14 din 16 aprilie 2021.


