JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CHIŞINEU - CRIŞ
Chişineu - Criş strJrrirăţirii nr.97 Cod postai 315100 ;Tel.0257-350098; Fax 0257-350059
e-mail: prtTiariachcris@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Nr.2

Din 28.ianuarie.2015
Privind aprobarea ordinei de zi.
Consiliul Local al oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 28.01.2015,
Având în vedere:
- prevederile art.35 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ^republicată
,cu modificările şi completările ulterioare;
- 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenţi la şedinţă;
în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic - Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de
28 ianuarie 2015 :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local
pe anul 2015, în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar din raza teritorială a Oraşului Chişineu Cris pentru anul şcolar 2015 2016 .
3. Proiect de hotărâre privind revocarea art.2 din Hotărârea nr.68 din 22.10.2014
privind trecerea din proprietatea statului în proprietate publică a oraşului a unor suprafeţe de
teren intravilan .
4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice vacante de execuţie din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Chişineu-Criş .
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii soluţiei „ PLAN URBANISTIC ZONAL
şi R.L.U. - ZONĂ SERVICII - STAŢIE DISTRIBUŢIE PRODUSE PETROLIERE „ (amplasament
str.Tudor Vladimirescu nr.32 Chişineu-Criş) proiect nr. 14007/2014 elaborat de către S.C.
SIREGON GRUP SRL SRL Timişoara, beneficiar lucrare S.C. SMART DIESEL SRL .
6. Referatul nr.408/2015 al Serviciului de urbanism ,amenjarea teritoriului, achiziţii
publice şi investiţii privind solicitarea S.C. GAZ VEST S.A. pentru executare lucrări pe domeniul
public „Extindere reţea gaze naturale presiune redusă pe str.Somoşului ,localitatea Nădab,judeţul
Arad."
7. Referatul nr.95/2015 al Serviciului de urbanism ,amenjarea teritoriului, achiziţii publice
şi investiţii privind solicitarea S.C. OMV PETROM MARKETING SRL prin S.C. SIREGON SRL
pentru executare lucrări pe domeniul public „Alimentare cu energie electrică staţiede
carburanţi."
Diverse :
8. Cererea nr. 164/2015 a d-nei dr.Codreanu Sorina, pentru închirierea unui spaţiu pentru
cabinet medical.
9. Cererea nr. 157/2015 a d-lui Dănilă Nicuşor, prin care solicită închirierea halei de pe

10. Solicitarea nr.240/13.01.2015 a S.C. IEZDEMIR MDA SRL pentru închirierea unei
gherete în Piaţa Avram Iancu (unde a fost Dispensarul veterinar).
11.Sesizarea Asociaţiei de proprietari din str.înfrăţirii nr.62 şi a familiilor Leahu Nicolae şi
Siminic Florin , cu privire la aprovizionarea magazinului UNICARM.
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