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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 21 mai 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  
                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E :
                  Art.1.- Se aprobă următoarea ordine de zi pentru dezbatere în şedinţa extraordinară  
convocată de îndată a Consiliului local  din data de 21 mai  2021:     
           1.Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispozi ia proiectului “Sistem informa ionalța de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului
pentru  managementul  integrat  al  apelor-etapa  II”  dezvoltat  de  către  Administra ia  Na ională  „Apeleța de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului
Române” a terenului pentru construc ia noilor investi ii aferente acestuia.ța de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului
           2.Proiect de hotărâre   pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor cu
suprafeţele  de  42.515  mp,  7.219  mp,2.622  mp,5.765  mp-localitatea   Chiraleu;  7.174  mp-localitatea
Chi laz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;6.047 mp, 1.708 mp-localitatea Mi ca; 4.180 mp,2.668și și 
mp-localitatea Poclu a de Barcău, 6.153 mp-localitatea Sărsig,  respectiv  pentru înscrierea acestora înși 
propietatea publică a comunei Chi laz cu destina ia de drumuri publice .și ța de Urgență a Guvernului
          3.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilită ii organizării i derulării procedurilor deța de Urgență a Guvernului și 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ionarea produselor aferente Programului pentruța de Urgență a Guvernului
coli al României i al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilorși și 

educative la nivelul comunei Chi laz.și 
         4.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunită ii i necesită ii demarării procedurilor legale deța de Urgență a Guvernului și ța de Urgență a Guvernului
declarare a comunei Chi laz ca sta iune turistică i ulterior accesarea de fonduri europene nerambursabileși ța de Urgență a Guvernului și 
pe axele de turism.
         5.Proiect de hotărâre privind buna  gospodărire,între inere,cură enie i înfrumuse are a comuneița de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului și ța de Urgență a Guvernului
Chi laz.și 
         6.Proiect  de  hotărâre  privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării,Lucrărilor  Publice  iși 
Administra iei  prin  Compania  Na ională  de  Investi ii  “C.N.I.”-S.A.  a  amplasamentului  i  asigurareața de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului și 
condi iilor în vederea  ța de Urgență a Guvernului executării obiectivului de investi ii Proiect tip-Construire „Sală de sport tribunăța de Urgență a Guvernului
180” locuri din comuna Chi laz,satul Chi laz.și și           
         7.Proiect  de  hotărâre  privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării,Lucrărilor  Publice  iși 
Administra iei  prin  Compania  Na ională  de  Investi ii  “C.N.I.”-S.A.  a  amplasamentului  i  asigurareața de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului și 
condi iilor în vederea  ța de Urgență a Guvernului executării obiectivului de investi ii Proiect tip-Construire „Sală de sport tribunăța de Urgență a Guvernului
180” locuri din comuna Chi laz,satul Mi ca.și și  
                  Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor.              
                 Presedinte de sedinţă,
                   Ioan Marinel Chi                                            și 
                                                                                                                       Contrasemnează,
                                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                            Ioan Tiriteu                          
Nr.25 din 21 mai 2021.




