JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CHIŞINEU - CRIŞ
Chişineu - Criş str.înfrăţirii nr.97 Cod 315100 ;Tel.0257-350098; Fax 0257-350059
e-mail: primariachcris@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A Nr.32
din 18 iunie 2014
Privind aprobarea ordinei de zi.
Consiliul Local al oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 18.06.2014,
Având în vedere:
- prevederile art.35 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,republicată
,cu modificările şi completările ulterioare;
- 15 voturi pentru din totalul de 15 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
18 iunie 2014 :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii conturilor de execuţie a veniturilor şi
cheltuielilor bugetului local pe anul 2013.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2014.
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea soluţiei „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC
GENERAL şi REGULAMENT LOCAL DE URBANISM „ oraşul Chişineu-Crişjudeţul Arad.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional pentru prelungirea
duratei contractului nr. 3890 din data de 16.05.2006 de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare prin concesiune a oraşului Chişineu Criş şi satul aparţinător Nădab, revocarea H.C.L.
nr.46/28.06.2012 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de colectare, transport, depozitare
deşeuri menajere de la populaţie şi agenţi economici pe raza oraşului Chişineu Criş şi aprobarea
tarifelor pentru serviciul de colectare, transport, depozitare deşeuri menajere de la populaţie şi
agenţi economici pe raza oraşului Chişineu Criş .
5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la
Contractul de închiriere nr. 4396 din 28.04.2014 în sensul modificării obiectului contractului şi
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Chişineu Criş nr. 20 din 26.03.2014 privind
aprobarea închirierii prin licitaţie a spaţiului de la parterul imobilului P+l din imobilul situat în
str.înfrăţirii nr.95 .
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului în
suprafaţă de 133 mp de la parterul imobilului P+l din imobilul situat în oraşul Chişineu Criş,
str.înfrăţirii, nr.95
Diverse
7. Referatul nr.5097/2.06.2014 al Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului privind
realizare acces imobil str.înfrăţirii nr.72.
8.Prezentarea de către S.C. IDEA PRO SRL a planului de management privind măsuri de
conservare a speciilor şi habitatelor din Comlexul de Arii Protejate Crişuri.
9.Cererea d-lui Vranyc Petru, privind închirierea unei suprafeţe de 1125 mp .

lO.Cererea d-lui Mihoc Samuel, privind modificarea Actului adiţional nr.2799/21.03.2014
la Contractul de închiriere nr.2488/29.03.2010.

11.Solicitarea S.C. EKR ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA SRL pentru închirierea Suprafeţei de
5 mp din domeniul public al oraşului pentru amplasarea unui panou mobil de afişaj. Li

