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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 precum i modificările propuse pentru dezbatere în  ș şedinţa
extraordinară  a Consiliului local de către domnul Bezi George Dorin,primarul comunei ,
          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 extraordinară a 
Consiliului local  din data de 14 februarie  2022:                                                  
                      1.Proiect de  hotărâre  cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului local nr.56 din 28
septembrie 2021 privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional de Investi ii “Anghelț ț ț
Saligny”  i  a  devizului  general  estimativ  pentru  obiectivul  de  investi ii     “Extindere  re ea  deș ț ț
canalizare,comuna Chi laz,jude ul Bihor” .Ini iator:dl.Bezi George,primarul comunei.ș ț ț          
                      2.Proiect de hotărâre  cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului local nr.57 din 28
septembrie 2021 privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional de Investi ii “Anghelț ț ț
Saligny” i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ii    “Modernizare infrastructurăș ț
rutieră,comuna Chi laz,jude ul Bihor” .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ș ț ț
                     3.Proiect de hotărâre privind privind actualizarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei  Chi laz , jude ul Bihorș ț  .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
                     4.Proiect de hotărâre   privind  constituirea unui număr cadastral cu înscrierea dreptului de
proprietate publică în favoarea comunei Chi laz  i declararea ca fiind de interes public local a unui drumș ș
public  situat  în   extravilanul  comunei  Chi laz,  jude ul  Bihor.Ini iator:dl.Bezi  George  Dorin,primarulș ț ț
comunei.

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

Nr. 3 din 14 februarie 2022.


