JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAgULUI CHISINEU - CRIg
Chi§ineu - Cri§ str.lnfratirii nr.97 Cod 315100 ;Tel.0257-350098; Fax 0257-350059
e-mail: primariachcris@yahoo.com

HOTARAREA

Nr.10

din 26 februarie 2014
Privind aprobarea ordinei de zi.
Consiliul Local al orasului Chisjneu Cri§, intrunit in §edin$a ordinara in
data de 26.02.2014,
Avand in vedere :
- prevederile art.35 din Legea nr. 215/2001 privind administratfa publica locala ,republicata
,cu modificarile §i completarile ulterioare;
- 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezent;i la §edin$a;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrate publica
locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARA§TE:
Articol unic - Se aproba ordinea de zi a §edin|ei ordinare din data de
26 februarie 2014 :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranja publica al
Politjei Locale a orasului Chisjneu Cri§ pe anul 2014
2. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor ce
se pot realiza Tn gospodariile populatiei pe anul 2014 §i a planului de actiuni si de lucrari de
interes local pe anul 2014.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii Tn folosinta gratuita a centralelor
termice aflate Tn proprietatea Orasului Chisineu Cris Liceului Teoretic „Mihai Veliciu" Chisineu
Cris si Asociatiilor de proprietari constituite la nivelul blocurilor de locuinte, precum si pentru
aprobarea Contractului-cadru de comodat.
4. Scrisoarea de intentie a S.C.DL.FRA.ENERGY SRL cu sediul Tn comuna Mosnija
Noua sat Mo§nita Veche str.Bisericii nr.48,judetul Timi§, referitor la concesionarea unui teren Tn
suprafata de 200 ha pe raza orasului Chi§ineu-Cri§ , Tn vederea Tnfiin$arii de culturi de salcie
energetica.
5. Raportul primarului pe anul 2013.
6. Raportul de activitate al consilierilor pe anul 2013.
7. Raportul de activitate al serviciilor si compartimentelor din aparatul propriu al
primarului pe anul 2013.
Diverse
8 . Cererea d-nei dr.Zot Aurelia pentru Tnchiriere cabinet medical.
9 . Solicitarea S.C. TERAPEUT1CA CHI§INEU-CRI§ - Spitalul „Sfantul Gheorghe"
privind Tnchirierea spatiului de la parterul imobilului P + l din imobilul situatTn str.lnfratirii nr.95.
lO.SoliCitarea S.C. GENESYS MEDICAL CLINIC S.R.L.(membra a Grupului MEDLIFE)
prin care solicita spajiu pentru 2 cabinete medicale Tn incita imobilului de pe
str.lnfratirii nr.95.
11.Solicitarea d-lui Chereji Fla^uft^tfft^^QPncesionarea unei suprafete de 3ha Tn
vederea amenajarii unei pescarii.
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