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din 25 aprilie 2018

Privind aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al Orasului
Chigineu-Crig din data de 25 aprilie 20tg

Consiliul Local al Oragului Chigineu Crig, intrunit in gedin!5 ordinard, in data
de 25.04.2018
Avdnd in vedere :
- prevederile aft. 43 alin. (1) din Legea nr.2L512001 privind administralia publicd localb,
republicatS, cu modific5rile gi completbrile ulterioare;
- L4 voturi pentru din totalul de 14 consilieri locali prezenli la gedin!| 9i 15 consilierl locali
in funclie
In temeiul aft. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 2L51200L a
Administraliei publice locale, republicatS, cu modificbrile si completSrile ulterioare

HOrAnAgrE
Atticol unic

-

Se aprobi ordinea de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Loca! al
Oragului Chigineu-Crig din data de 25 aprilie 20tg:

1.

Proiect de hotdrdre privind modificarea Hotdr6rii Consiliului Local al Oragului Chigineu-Cri9

nr. 7 din 22.01.2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere care au ca
obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investilii la

2.
3.

nivel national - initiator Primarul Oragului Chigineu-Cri9, dl. Burdan Gheorghe
Proiect de hot5rdre privind rectificarea bugetului local al Oragului Chigineu-Crig pe anul
2018 - initiator Primarul orasului chigineu-crig, dl. Burdan Gheorghe
Proiect de hotbr6re privind asigurarea prest5rii seruiciului public de salubrizare pe raza
oragului Chigineu-Cri9 ulterior incetdrii contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare prin ajungere la termen initiator Primarul Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan
Gheorghe
Proiect de hotdrdre privind aprobarea concesiondrii terenului in suprafald de 3100 mp,
situat in sat Nbdab, oragul Chigineu-Crig, F.N., jud. Arad, apaginfind domeniului public al
Oragului Chigineu-Crig, inscris in C.F. nr. 305625 Chigineu-Crig, in vederea amenajirii unui

-

4'

district de drumuri

nalionale initiator Primarul

Oragului Chigineu-Crig,

dl.

Burdan

Gheorghe

5'

Proiect de hotdr6re privind modificarea 9i completarea HotSrdrii Consiliului Local al
Oragului Chigineu-Crig nr, 119 din 24.L0.2017 privind aprobarea v6nz6rii prin licitalie
publici a apartamentului nr. 2 situat la parterul imobilului din oragul Chigineu-Crig, str.
tnfrElirii, nr. 44, aflat in proprietatea privatd a Oragului Chigineu-Crig - initiator Primarul
Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe

6"

7

'

Proiect de hot5rare privind aprobarea prelungirii
contractului de comodat nr. 1705 din
24'04'2008 pentru imobilul situat in orasul
ciisineu-crig, str. tnfr5lirii, nr. 78- initiator
Primarul oragurui chigineu-cri9, dr. Burdan
Gheorghe
Proiect de hotdrdre privind aprobarea
indexdrii impozitelor 9i taxelor locale care constau

intr-o anumitd sumd in lei sau care sunt
stabilite pe baza unei anumite sume in lei,
precum 9i limitele amenzilor care
se fac venit la bugetul locar aplicabile in
anul fiscal zorg
initiator primarur

-

oragurui chigineu-crig, dr. Burdan Gheorghe
B" Proiect de hotSrare privind preluarea bunurilor predate
s.c. coMpANIA DE ApA ,,VALEA
CRISURILoR" s'A' conform contractului
de delegare a gestiunii seryiciurui pubric de
alimentare cu apa si canalizare al oragului
chisineu-crig gi transmiterea acestora in
administrare societSlii comerciale
,,compania de Ap5 crig,, s.R.L.
initiator primarul
Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe
9' Proiect de hotSr6re privind aprobarea frelungirii contractului
de inchiriere nr" 4396 din
data de 2B'04'20L4 avdnd ca obiect inchirierea
spaliului aflat la pafterul imobilului p+1
aflat in proprietatea oragului chigineu crig
situat in chisineu cri9, st, lnrreUr,'', .r,
iro.
Arad' inscris in c'F' nr. 169 chigineu cris,
cu nr, cadast rallnr" topografic 167, incheiat
intre oragul chigineu-cri9 9i s.c. TERAPEUTICA
S.A. - initiator primarut oragului chigineuCri9, dl. Burdan Gheorghe
10' Proiect de hot5rare privind aprobarea
realizarii lucrSrii ,,Extindere relea de distribulie gi
brangament gaze naturale presiune redusS,
localitatea chigineu-crig, str. plopilor, nr" 1,
jud' Arad", beneficiar Tokai Elisabeta, pe
terenul proprietatea oragului initiator primarul
Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe

-

*,

-

Proiect de hotdrdre privind aprobarea realiz5rii
Iucrbrii ,,Realizare relea canalizare
menajerd gi racord", pentru h.ala amplasatd
in satul Nddab, Calea Aradului, F.N.,
beneficiar s'c' GUALA PACK NAone s.R.L. pe
terenul proprietatea oragului initiator
Primarul Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan
Gheorghe
12' Proiect de hotbrSre privind aprobarea
executbrii lucrbrii de refacere a imprejmuirii
terenului in suprafa!5 de 750 mp inscris in
cF 300983 chigineu-crig, aflat in folosinla
cooperativei Megtegugdregti "uniunea Meseriagiror"
s,c.M,, pe terenul proprietatea
oragului - initiator primarur oragurui chigineu-cri;,
or. Burdan Gheorghe
13' Proiect de hotdrdre privind transformarea
unei funclii publice vacante de execulie din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului
oragului chigineu-crig initiator primarul
Oragului Chigineu-Crig, dl. Burdan Gheorghe
14' Raportul de activitate al Primarului
oragului Chigineu-crig pentru anul 20L7
15. Rapoartele de activitate ale consilierilor
locali pentru anul lILT
11'

-

-
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