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                                                 PROIECTUL ORDINII DE ZI 
                                A EDIN EI     ORDINARE DIN 25 iunie  2021ȘEDINȚEI     ORDINARE DIN 25 iunie  2021 ȚEI     ORDINARE DIN 25 iunie  2021

           1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Cre terea numărului de utilizatori aișterea numărului de utilizatori ai
aplica iilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chi laz i a cheltuielilorțiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor șterea numărului de utilizatori ai șterea numărului de utilizatori ai
legate de proiect”.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.țiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor
           2.Proiect de hotărâre   pentru aprobarea numărului i cuantumului lunar al burselor de careșterea numărului de utilizatori ai
pot  beneficia  elevii  din  unită ile  de  învă ămțiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor țiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor ânt  preuniversitar  de  stat  din  comuna  Chi laz.șterea numărului de utilizatori ai
Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.țiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor
          3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adi ionale la actul constitutiv i la statutulțiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor șterea numărului de utilizatori ai
Asocia iei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Zona  Bistra-Barcău.Ini iator:dl.Bezi  Georgețiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor țiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor
Dorin,primarul comunei.
         4.Proiect  de hotărâre  privind aderarea  comunei  Chi laz  la  Asocia ia  de Dezvoltareșterea numărului de utilizatori ai țiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor
Intercomunitară ITI IER -Barcău.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.țiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor
         5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta iei Plan Urbanistic Zonal – “Construirețiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor
sediu  Funda ia  Diaconală  Reformată  a  Eriului  “-  pe  terenul  intravilan  situat  în  satulțiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor
Mi ca,nr.cadastral 53412,comuna Chi laz.Ini iator:Bezi George Dorin,primarul comunei.șterea numărului de utilizatori ai șterea numărului de utilizatori ai țiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor
         6.Proiect  de hotărâre  privind prelungirea  valabilită ii  Planului  Urbanistic  General  alțiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor
comunei Chi lazșterea numărului de utilizatori ai . Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.țiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor
         7.Diverse.
          Consilierii locali sunt invita i să formuleze i să depună amendamente asupra proiectelor țiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor șterea numărului de utilizatori ai
de hotărâri.
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