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Anexa la Dispozi ia Primarului nr.173 /  23 noiembrie  2022ț .

                                                 PROIECTUL ORDINII DE ZI 
                                A EDIN EI   ORDINARE DIN DATA DE 29 noiembrie 2022Ș Ț
        1.Rectificarea bugetului local al comunei Chi laz.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarulș ț
comunei. 
        2.Proiect de hotărâre privind . privind trecerea din domeniul public al  U.A.T.-comuna
Chi laz  ș  în  domeniul  public  al  U.A.T.-jude ulț  Bihor  a  imobilului  –  teren  situat  în  comuna
Chi lazș , identificat cu nr. cadastral 54370, înscris în CF 54370, în vederea realizării obiectivului
de  investi ii  Centru/platformă  de  colectare  a  de eurilor  prin  aport  voluntar.Ini iator:dl.Beziț ș ț
George Dorin,primar.
        3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documenta ii  cadastrale  cu propuneri  deț
dezmembrare a unor imobile.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primar.ț
        4.Proiect de hotărâre privind privind  constituirea unor numere cadastrale cu înscrierea
dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Chi laz  i declararea ca fiind de interesș ș
public  local  a  unor  drumuri  publice  situate  în   intravilanul  comunei  Chi laz,  jude ulș ț
Bihor.Ini iatorț  :dl.Bezi George Dorin,primar. 
        5.Proiect de hotărâre privind privind clasificarea i denumirea  unor drumuri publice deș
interes public local.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primar.ț
        6.Proiect  de  hotărâre  privind
aprobarea notei conceptuale i a temei de proiectare pentru obiectivul de  investi iiș ț
 “ ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU MODERNIZARE ,  PRELUNGIRE DRUM EXISTENT  IȘ
REALIZARE  PARCARE  AUTO  AFERENTĂ  DRUMULUI,  ÎNTRE   NUMERELE
CADASTRALE 52036-52414-CHI LAZ, REPREZENTÂND DRUMURI –PROPRIETATEAȘ
COMUNEI CHI LAZ"Ș .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primar.ț
        7.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Ministerul
Muncii i Solidarită ii  Sociale având ca obiect colaborarea institu ională în cadrul proiectuluiș ț ț
„HUB  de  servicii  MMSS-SII  MMSS”Cod  MySmis  130963.Ini iator:dl.Bezi  Georgeț
Dorin,primar.
        8.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  aderării  comunei  Chi laz  la  ASOCIA IAș Ț
MUNTELE ES,JUDE UL BIHOR pentru perioada de programare 2023-2027.Ini iator:dl.BeziȘ Ț ț
George Dorin,primar.
        9.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       


