
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 19 aprilie  2022:                  
           1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului local .Ini iator:dl.Bezi Georgeț
Dorin,primarul comunei.         
           2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între comunele
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i  Cetariu  în  vederea  depunerii  unui  proiect   cu  titlulș ș ș ș
“Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuneleț ț ț
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i  Cetariu  ”  în  cadrul  Programului  na ional  de  investi iiș ș ș ș ț ț
“Anghel Saligny”.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
           3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de
investi ii  “Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuneleț ț ț ț
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i  Cetariu”  în  cadrul  Programului  na ional  de  investi iiș ș ș ș ț ț
“Anghel Saligny”.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
           4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de
investi ii  “Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuna  Chi laz,jude ulț ț ț ț ș ș
Bihor”  .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
           5.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   intravilanul  comunei  Chi laz,  jude ul  Bihor.Ini iator:dl.Bezi  George  Dorin,primarulș ț ț
comunei.
          6.Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri din comuna Chi laz înș
vederea  alegerii  reprezentan ilor  acestora  în  Comisia  locală  pentru  stabilirea  dreptului  de  proprietateț
privată asupra terenurilor.Ini iator:dl.Bezi George Dorin ,primarul comunei.ț
          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale şi
financiare  pentru gestionarea  situaţiilor  de urgenţă din comuna Chişlaz pe anul  2022.Ini iator:dl.Beziț
George Dorin,primarul comunei.



          8.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna
CHIŞLAZ.Ini iator:dl.Bezi George Dorin.primarul comunei.ț
          9.Diverse.                            
                  Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor.      

               
                Presedinte de sedinţă,
                     Gavril Demjen        
                                                                                                                       Contrasemnează,
                                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                            Ioan Tiriteu                          

       Nr.20 din 19 aprilie 2022.


