
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ

Chișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
C.I.F.5398331

Telefon:0259/362569;fax:0259/362695;
e-mail:primaria.chislaz@cjbihor.ro

                                                                   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 de către domnul Bezi George Dorin,primarul comunei precum i completările propuseș
pentru suplimentarea ordinii de zi,
          În baza dispoziţiilor art.135 i ș  ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernuluiț ț
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 ordinară a 
Consiliului local  din data de 28 septembrie  2021:                                                  
                   1.Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier local al
domnului Kosztandi Mihai i vacantarea locului de inut de acesta.       ș ț
                   2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
                   3.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilelor-construc ii-identificate prinț
nr.cadastral  51294-C1 cu  suprafa a  de  104 mp respectiv  nr.cadastral  51294-C2 cu  suprafa a  de  183ț ț
mp,înscrise  în  CF  nr.51294  Chi laz,aflate  în  domeniul   privat  al  comunei.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primarul comunei.
                  4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  documenta iei Plan Urbanistic Zonal-“Construire salăț
de  sport  cu  tribună,180  locuri  în  localitatea  Chi laz,comuna  Chi laz”.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ș ț
Dorin,primarul comunei.
                  5.Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  impozitelor  i  taxelor  locale  pentru  anulș
2022.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
                  6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional deț ț
Investi ii “Anghel Saligny” i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ii    “Extindereț ș ț
re ea de canalizare,comuna Chi laz,jude ul Bihor”.ț ș ț
                  7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional deț ț
Investi ii “Anghel Saligny” i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ii “Modernizareț ș ț
infrastructură rutieră comuna Chi laz”.ș
                  8.Diverse.

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