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                                                              H O T Ă R Â R E 
          privind  buna gospodărire,între inere,cură enie i înfrumuse are  a comunei Chi laz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   

               Având în vedere:
                -proiectul de hotărâre privind buna gospodărire,între inere,cură enie i înfrumuse are aținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
comunei,ini iat de primarul comunei;   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
                -referatul primarului comunei Chi laz cu nr.2.035 din 27 aprilie 2021;și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
                -raportul compartimentului de resort cu nr.2036 din 27 aprilie 2021;
                -avizul comisiei de specialitate a consiliului local ;
                -anun ul public cu nr.1.110 din 15 martie 2021 privind transparen a decizională;ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
               inând seama de prevederile  :Ținând seama de prevederile  :
                 -art.8 i 18 ale Ordonan ei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localită ilorși înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
urbane i rurale,cu modificările i completările ulterioare;și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
                 -art.1 i art.2 alin.(2) din Ordonan a Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic alși înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
contraven iilor,cu modificările i conpletările ulterioare;ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
                 -art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparen a decizională în administra iaținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
publică,republicată;
                În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(7) lit. i),art.139 alin.(1)ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
i  art.196  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonan a  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codulși înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   

administrativ,
                Consiliul local al comunei Chi lazși înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
                                                          - H O T Ă R Ă  T E:Ș T E:
                Art.1.-Se  aprobă  măsurile  privind  buna  gospodărire,între inere,cură enie  iținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
înfrumuse are  a  comunei  Chi laz  stabilite  în  Anexa  care  face  parte  integrantă  din  prezentaținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
hotărâre.                             
                Art.2.-Constatarea i sanc ionarea contraven iilor se vor face de către primarul  iși înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
viceprimarul  comunei  Chi laz  i  de  către  persoanele  împuternicite  prin  dispozi ie  de  cătreși înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
primar.
                Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin eazăținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
primarul i viceprimarul comunei Chi laz.și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
                Art.4.-Prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin publicare pe paginași înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
oficială de internet a comunei,în Monitorul oficial local,afi aj la sediu i se comunică:și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
                         -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
                         -primarului i viceprimarului comunei.                          și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
                             Pre edinte de edin ă,și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   ținere,curățenie și înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
                              Ioan Marinel Chiși înfrumusețare  a comunei Chișlaz   
                                                                                                           Contrasemnează,
                                                                                                            Secretar general,   
                                                                                                              Ioan Tiriteu   
Nr.30 din 21 mai 2021.                        


