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HOTARAREA

Nr.2

din 29 ianuiarie 2014
Privind aprobarea ordinei de zi.
Consiliul Local al orasului Chisineu Cri§, intrunit in sedin$a ordinara in
data de 29.01.2014,
Avand in vedere :
- prevederile art.35 din Legea nr. 215/2001 privind administrate publica locala ,republicata
,cu modificarile §i completarile ulterioare;
- 14 voturi pentru din totalul de 14 consilieri prezenti la sedinta;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARA§TE:
Articol unic - Se aproba ordinea de zi a sedin|ei ordinare din data de
29 ianuarie 2014 :
l.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2013.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2014.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor de piata pe anul 2014.
4. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local
Chisineu Cris nr. 66/26.09.2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in
Consiliile de Administrate a unitatjlor de Tnvatamant din raza teritoriala a Orasului Chisineu Cris.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii retelei scolare a unitatilor de
Tnvatamant preuniversitar din raza teritoriala a Orasului Chisineu Cris pentru anul scolar 2014 2015 .
6. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de uz si servitute de trecere subterana
a unei retele electrice Tn favoarea S.C. CONTINENTAL THERMOPOL ROMANIA SRL ,pe terenul
proprietatea domeniului public al orasului.
7. Diverse :
7.1. Informarea nr.101/14.01.2014 a Liceului Teoretic „Mihai Veliciu" privind
evenimentele desfasurate Tn unitatea de Tnvatamant cu privire la gestionarea contractului cu
firma SC AXUM CONSULTING SRL .
7.2.Cererea d-nei Csaki Georgeta prin care solicita alocarea de fonduri de la bugetul loca
pentru amenajarea Tn continuare a sediului Clubului pensionarilor din str.lnfratirii nr. 125.
7.3.Adresa nr.2/08.01.2014 a Companiei de Apa "Valea Crisurilor" S.A privind intentja
realizarii unui parteneriat Tntre orasele : Chisineu-Cris si Csanadpalota (Ungaria) Tn vederea
obtinerii de fonduri europene nerambursabile .
7.4. Cererea d-nei Rusanu Mariana , prin care solicita restituirea par^ii de V2 din valoarea
retelei stradale de gaze naturale executate pe cheltuiala sa, avand Tn vedere ca i s-a solicitat
acordul pentru racordarea la reteaua de gaz a Gradinitei din Piata Avram Iancu.
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