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Anexa la Dispozi ia Primarului nr.120 /  11 august  2022ț .

                                                 PROIECTUL ORDINII DE ZI 
                                A EDIN EI   ORDINARE DIN DATA DE 17 AUGUST 2022Ș Ț

        1.Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Jude ul Bihor – Consiliul Jude ean Bihor iț ț ș
U.A.T. comuna Chi laz în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a de eurilor prinș ș
aport voluntar.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primar.ț
        2.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al comunei Chi lazș   în domeniul
public  al comunei  Chi lazș  a  imobilului  –  teren situat  în  comuna Chi lazș  ,  identificat  cu nr.
cadastral  51285,cu suprafa a de 30.090 mp,ț  înscris în CF  51285-Chi lazș , în vederea realizării
obiectivului  de  investi ii  Centru/platformă  de  colectare  a  de eurilor  prin  aportț ș
voluntar.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primar.ț
        3.Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de colaborare dintre comuna Chi lazș
i gestionarul fondului cinegetic.Ini iatorș ț  :dl.Bezi George Dorin,primar. 

        4.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere a unor terenuri pe care
sunt amplasate sta ii de   telefonie celulară.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primar.ț ț
        5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de func ii i a numărului deț ș
personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chi laz.Ini iator:dl.Bezi Georgeș ț
Dorin,primar.
        6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  52809,  cu  nr.  cad.  52809.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.
        7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  52810,  cu  nr.  cad.  52810.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.
       8.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  52923,  cu  nr.  cad.  52923.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.
      9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării  imobilului,  proprietatea publică a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  52924,  cu  nr.  cad.  52924.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.
     10.Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  dezmembrării  imobilului,  proprietate  publică  a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  52936,  cu  nr.  cad.  52936.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.
     11.Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  dezmembrării  imobilului,  proprietate  publică  a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  52939,  cu  nr.  cad.  52939.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.



     12.Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  dezmembrării  imobilului,  proprietate  publică  a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  52952,  cu  nr.  cad.  52952.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.
     13.Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  dezmembrării  imobilului,  proprietate  publică  a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  52955,  cu  nr.  cad.  52955.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.
    14.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrarii  imobilului,  proprietate  publica  a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  52966,  cu  nr.  cad.  52966.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.
    15.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrării  imobilului,  proprietate  publică  a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  53167,  cu  nr.  cad.  53167.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.
   16.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrării  imobilului,  proprietate  publică  a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  53906,  cu  nr.  cad.  53906.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.
   17.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrării  imobilului,  proprietate  publică  a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  52963,  cu  nr.  cad.  52963.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.
   18.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrării  imobilului,  proprietate  publică  a
comunei  Chi laz,   înscris  în  CF  nr.  53999,  cu  nr.  cad.  53999.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primar.           

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


