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Privind aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului l-ocal al Oragului
Chigineu-Crig din data de 21 maftie 2018

Consiliul Local al Oragului Chigineu Crig, intrunit in gedinlE ordinarS, in data
de 21.03.2018
Av6nd in vedere :
prevederile aft. 43 alin. (1) din Legea nr.2L512001 privind administralia public6 local5,
republicati, cu modificbrile gi completbrile ulterioare;
L4 voturi pentru din totalul de 14 consilieri locali prezenli la Sedintb 9i 15 consilieri locali
in funclie
In temeiul aft. 45 alin. (3) coroborat cu aft. 115 alin. (1) lit. b din Legea 2t512001" a
Administraliei publice locale, republicatS, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare

-

HorAnAgrE
Afticol unic

-

Se aprobd ordinea de zi a gedinfei ordinare a Consiliului Local al
Oragului Chigineu-Crig din data de 21 martie 2018:
1. Proiect de hot616re privind modificarea Hotdrdrii Consiliului Local al Oragului Chigineu-Crig
nr. 7 din 22.01.2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere care au ca
obiect locuinle pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la
nivel national- initiator Primarul Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe
2. Proiect de hotbrdre privind rectificarea bugetului local al Oragului Chigineu-Crig pe anul
2018 - initiator Primarul Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe
3. Proiect de hotdrdre privind modificarea Hotdrdrii Consiliului Local al Oragului Chigineu-Crig
nr, 5 din 22.0I.20t8 privind aprobarea menlinerii la nivelul anului 20L7 a prefurilor,
tarifelor 9i taxelor de pia!6 percepute in anul 2018- initiator Primarul Oragului Chigineu-Crig,

4.

5.

6.

dl. Burdan Gheorghe
Proiect de hotbrdre privind introducerea in circuitul civil a imobilului teren intravilan,
categoria de folosin!5 curli/construclii, nr. top L024lL63lLlLl3, in suprafald de 956 mp 9i a
imobilului teren intravilan, categoria de folosinlb curli/construclii, nr. top L024lL63ltlLlz,
in suprafa!5 de 1145 mp, proprietatea privatd a Oragului Chigineu-Crig - initiator Primarul
Oragului Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe
Proiect de hotdrdre privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicb a imobilului - cabinet
medical aflat in proprietatea Oragului Chisineu Crig situat in Chigineu Cri9, str. tnfrSfirii, nr"
95, jud. Arad, inscris in C.F. 300980, nr. top 167, aflat la etajul 1 al cl5dirii, in suprafa!5
total5 de 25,2L mp - initiator Primarul Oragului Chisineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe
Proiect de hotdr6re privind incetarea, prin renunlare, a Contractului de concesiune nr. 60
din 06.06.1996, avdnd ca obiect terenul in suprafald de 300 mp, situat in oragul Chigineu-

Cri9, str. Nicolae Iorga, parcela 11, aflat in proprietatea Oragului Chigineu-Crig
Primarul Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe

- initiator

7. Proiect de hotbrdre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinld cu titlu

de

concesiune asupra terenului situat in orasul Chigineu-Crig, str. Nicolae Iorga, nr. 8, inscris in
C.F. nr. 304022, in favoarea lui Rus Gheorghe-Cristian 9i Rus Florina-Cristina, dobdnditori ai
dreptului de proprietate asupra constructiilor notate sub A.1 nr. cad,/nr. top 304022-CIinitiator Primarul Orasului Chigineu-Cris, dl. Burdan Gheorghe

B. Proiect de hotdrdre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Romdn in
proprietatea privat5 a Oragului Chigineu-Crig a imobilului inscris ?n C.F. nr" 303922
Chigineu-Cris

- initiator Primarul Oragului Chigineu-Crig,

dl. Burdan Gheorghe
9. Proiect de hotb16re privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului RomSn Tn
proprietatea privatd a Orasului Chigineu-Cris a imobilului inscris sub A1 in C.F. nr. 300866
Chigineu-Crig - initiator Primarul Orasului Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe
10. Proiect de hotSrdre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Rom6n Tn
proprietatea privatb a Oragului Chigineu-Cris a imobilului inscris ?n C.F. nr. 303945-C1-Uz
Chigineu-Crig - initiator Primarul Oragului Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe
11. Proiect de hotbr6re privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Romdn in
proprietatea privatd a Oragului Chigineu-Crig a imobilului inscris in C,F. nr. 300867
Chisineu-Cris - initiator Primarul Orasului Chigineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe
12. Proiect de hotdrdre privind modificarea 9i completarea Hotdr6rii Consiliului Local Chigineu
Crig nr" 3612006, republicatd, privind gospoddrirea localitdlii - initiator Prirnarul Oragulul
Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe
13. Proiect de hotbrdre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Chigineu-Crig Tn
Comisia de evaluare 9i asigurare a calitdlii a Liceului Teoretic ,,Mihai Veliciu" Chigineu-Cri9,
pentru anul gcolar 2017-20L8 initiator Primarul Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan
Gheorghe

Proiect

de hotdrdre privind aprobarea executdrii lucrbrii de inlocuire

conducte 9i
gaze
brangamente
naturale presiune redusd in Oragul Chigineu-Cri9, pe strdzile Teilor,
Stefan cel Mare, Cdmpului, Cdnepii, Gbrii, Cuza Vod5, Prunului, Rdzboieni, Mircea Vodd,
Vasile Alecsandri, pe terenul proprietatea publici a oragului - initiator Primarul Oragului
Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe
15" Proiect de hot6rdre privind aprobarea realizdrii unei relele subterane de comunicalii
electronice in extravilanul Oragului Chisineu-Cri9, pe terenul proprietatea oragului - initiator
Primarul Oragului Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe
16. Proiect de hotdrdre privind aprobarea executbrii lucririi ,,Alimentare cu energie electric5
saivan oi Chigineu-Crig, extravilan DN79A, nr. FN , pe terenul proprietatea oragului initiator Primarul Oragului Chisineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe
17. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de analizb 9i acoperire a riscurilor in
domeniul situaliilor de urgen!6 la nivelul oragului Chigineu-Crig - initiator Primarul Oragului
Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe

14.
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