
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 ,
          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 4 martie  2022:                                                  
                  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.Bezi Georgeț
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  secretarului  comunei.Ini iator:dl.Bezi  Georgeț ț
Dorin,primarul comunei.
                 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea re elei colare a comunei Chi laz pentru anul colarț ș ș ș
2022/2023.Ini iator:dl.Bezi George Dorin ,primarul comunei.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.Bezi  Georgeț ț ț ș ț
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  la  coalaț Ș
gimnazială nr.1 Chi laz.Ini iator:dl.Bezi George Dorin.primarul comunei.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.Beziț
George Dorin,primarul comunei. 
                10.Diverse.
                  Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor.       
                 Presedinte de sedinţă,
                     Gavril Demjen                                          
                                                                                                                       Contrasemnează,
                                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                            Ioan Tiriteu                          
Nr.9 din 4 martie 2022.


