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HOTARAREA NR. 13
din 7 februarie 2Ol8

Privind aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al Orasului
Chigineu-Crig din data de 7 februarie 2O1g

Consiliul Local al Oragului Chigineu Crig, intrunit in gedinlE ordinari, in
data de 07.02.2018

Av6nd in vedere :

- prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 2t512001 privind administralia publicd
local6, republicatd, cu modificdrile 9i compretbrile ulterioare;

- 10 voturi pentru 9i 4 ablineri din totalul de 14 consilieri locali prezenli la gedinld si 15
consilieri locali in funclie
tn temeiul art, 45 alin. (3) coroborat cu aft. 115 alin. (1) lit. b din Legea2L5;Z00L a

Administnaliei publice locale, republicat5, cu modificirile 9i completdrile ulterioare

HOrAnAgrE

Afticol unic - Se aprob5 ordinea de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al
Oragului Chigineu-Crig din data de 7 februarie 201g:

Proiect de hotdr6re privind aprobarea inilierii concesiondrii terenului in suprafalfi de
3100 mp, situat in sat Nidab, oragur chigineu-crig, F.N., jud. Arad, aparlin$nd
domeniului public al Oragului Chigineu-Cri9, inscris in C.F. nr. 305625 Chigineu-Cri9,
in vederea amenajdrii unui district de drumuri nationale - initiator Primarul Oragului
Chigineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe
Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in faza DALI ai
Proiectului ,,Reabilitare termicd blocuri - cregterea eficienlei energetice in clSdirile
rezidenliale din oragul Chigineu-Cri9, judelul Arad" in vederea finanldrii acestuia in
cadrul Programului Operational Regional (POR) 2OL4-2020 initiator primarul
Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe
Proiect de hot5rdre privind aprobarea Planului de ordine 9i siguranld publicb al
Oragului Chigineu-Crig pe anul 2018 9i a Protocolului de cooperare intre politia
Oragului Chigineu-Cri9 gi Primdria Oragului Chigineu-Crig - Serviciul poliliei Locale
pentru ?ndeplinirea in comun a misiunilor de menlinere a ordinii publice in zona de
competentb - iniliator Primarul oragului Chigineu-crig, dl. Burdan Gheorghe
Proiect de hotdrdre privind aprobarea cuantumului cotizaliei Oragului Chigineu-Crig,
pentru anul 2018, la bugetul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Sistem
Integrat de Gestionare a Degeurilor Judelul Arad 9i a mandatului special pentru
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aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al Asocialiei - initiator primarul Orasului
Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe

5' Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local al Oragului Chigineu-Cri9 pe
anul 2018 - initiator Primarul Oragului Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe

6' Proiect de hotdrdre privind amenajarea zonei centrale a localit5lii Chigineu-Crig -
initiator dl. consirier rocar Sitmbrean Dan-cornel

7 ' Proiect de hotdrdre privind constatarea retragerii din Societatea Comerciald
,,Compania de Apb Cri9" S,R.L., societate comercialS de interes local, a asociatului
U"A'T" Comuna Sintea-Mare - initiator Primarul Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan
Gheorghe

B" Proiect de hotSrdre privind aprobarea inilierii procedurii de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al oragului Chigineu-Crig -
inltiator Primarul oragului chigineu-cri9, dl. Burdan Gheorghe

Diverse:
- Solicitarea MASCHIO GASPARDO ROMANIA S.R.L. privind relocarea turnului cu

radiorelee aflat pe proprietatea oragului Chigineu-Crig, in vecin5tatea spaliului
delinut de societate, in vederea achizilionbrii acestui teren- Solicitarea AGRO SLO 2009 S.R.L. privind achizilionarea terenului in suprafald de
1E35 mp aflat in proprietatea Oragului Chigineu_Crig

- Informare asupra propunerii formulate de Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard
Sistem Integrat de Gestionare a Degeurilor Judelul Arad privind bugetul de venituri 9i
cheltuieli pentru anul 2017

PRE$EDINTE DE SEDINTA
ADOC TEODOR

NEAZA

NA

Red./Dact.
s'F'i s'r.
Ex, 4

z7rr, 1,, tr 1-)
(.:) t


