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                                                 PROIECTUL ORDINII DE ZI 
                                A EDIN EI     ORDINARE din 4 martie 2022Ș Ț

           1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie a bugetului local pe anulț
2021.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.         ț
           2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022.Ini iator:dl.Beziț
George Dorin,primarul comunei.
           3.Proiect de hotărâre privind   instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri agricole
în comuna Chi laz,jude ul Bihor”ș ț .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
           4.Proiect de hotărâre   privind modificarea componen ei comisiei de specialitate pentruț
învă ământ,sănătate,activită i  sportive,activită i  socio-culturale,culte,muncă,familie  i  protec ieț ț ț ș ț
socială .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
          5.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali  care vor face parte din
comisia  de  evaluare  a  performan elor  profesionale  individuale  ale  secretaruluiț
comunei.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea re elei colare a comunei Chi laz pentru anulț ș ș
colar 2022/2023.Ini iator:dl.Bezi George Dorin ,primarul comunei.ș ț

          7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan ilor consiliului local în consiliile deț
administra ie  ale  unită ilor  de  învă ământ  preuniversitar  din  comuna  Chi laz.Ini iator:dl.Beziț ț ț ș ț
George Dorin,primarul comunei.
          8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local ca membru în
comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea func iei  de director laț

coala gimnazială nr.1 Chi laz.Ini iator:dl.Bezi George Dorin.primarul comunei.Ș ș ț
          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ac iuni i lucrări de interes local pentruț ș
persoanele  apte  de  muncă  din  familiile  beneficiare  de  ajutor  social  pentru  anul
2022.Ini iator:Dl.Bezi George Dorin,primarul comunei. ț
        10.Diverse.

          Consilierii locali sunt invita i să formuleze i să depună amendamente asupra proiectelor ț ș
de hotărâri.
                                                PRIMAR,
                                          George Dorin BEZI
                                                                                                                          Redactat,
                                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                           Ioan Tiriteu       


