
ROMÂNIA - JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL CHISINEU-CRIS 

H O T Ă R Â R E A Nr.29 
Din 18 aprlie 2012 

Privind aprobarea ordinei de zi. 

Consiliul Local orăşenesc Chişineu - Criş 
Având în vedere : 

- prevederile art.43 din Legea 215/2001, republicată 
- Dispoziţia nr. 289 din 12.04.2012 
- 14 voturi pentru din totalul de 14 consilieri prezenţi la şedinţă; 

în temeiul att.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, privind 
administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Articol unic - Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 
18 aprilie 2012 : 

1 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2012. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - STAŢIE DE EPURARE - Extravilan 

Chişineu Criş. 
3.Privind revocarea Hotărârii nr. 13/15.02.2012 şi aprobarea traseului pentru realizarea 

racordului de medie tensiune (20kV) pentru alimentarea cu energie electrică a Staţiei de 
transfer deşeuri Chişineu Criş(din satul ADEA pe lângă DC 130). 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea 
iniţierii concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilelor înscrise în CF 301579 Chişineu 
Criş în suprafaţă de 127264 mp şi CF 301582 Chişineu Criş în suprafaţă de 200535 mp . 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea 
iniţierii concesionării prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 145,43 ha. 

6.Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a oraşului a terenului în 
suprafaţă de 11 mp ,înscris în CF nr.301543 Chişineu-Criş şi a terenului în suprafaţă de 8 mp 
, înscris în CF 301538 Chişineu Criş . 

7.Solicitarea SC VALEX ENERGY SRL Bucureşti privind intenţia de a dezvolta , pe 
teritoriul localităţii, un parc solar de producţie a energiei electrice cu o putere totală instalată 
de maxim 75MW. 

8. Solicitarea d-nei Guiu Elvira, privind închiriere sau concesionarea a 24 mp teren, în 
vederea amenajării unei terase. 

9. Solicitarea d-lui Baba Ioan privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe 
clădiri şi teren. 

10. Diverse. 
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