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HOTĂRÂREA

Nr.42

din 23 iulie 2014
Privind aprobarea ordinei de zi.
Consiliul Local al oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 23.07.2014,
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
23 iulie 2014 :
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2014.
2.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând
domeniului public al oraşului.
3.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.6361/12.07.2013 ,
pentru panou publicitar.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care
persoanele care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca
obligaţie stabilită de către o instanţă de judecată.
5.DIVERSE
5.1.Sesizarea Instituţiei Prefectului Judeţul Arad privind nelegalitatea Hotărârii
nr.30/07.05.2014 adoptată de Consiliul Local al oraşului Chişineu-Criş.
5.2.Cererea Camerei Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad privind
atribuirea unui spaţiu cu destinaţia de birouri în imobilul situat în Piaţa Avram Iancu , pentru
desfăşurarea activităţii Camerei Agricole zonale Chişineu-Criş.
5.3.Referatul CLUBULUI SPORTIV "CRIŞUL" CH.CRIS privind fondurile necesare pentru
organizarea şi desfăşurarea meciurilor de fotbal în turul Campionatului de fotbal în Liga a IV a
ediţia 2014-2015.
5.4. Referatul CLUBULUI SPORTIV "CRIŞUL" CH.CRIS privind fondurile necesare pentru
organizarea şi desfăşurarea meciurilor de handbal al CS CRIŞUL CHIŞINEU-CRIŞ în turul
Campionatului 2014-2015, junioare şi senioare.
5.5.Raport de activitate al Clubului sportive CRIŞUL Chişineu-Criş ediţia 2013-2014.

