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HOTĂRÂREA
Din 18 iulie

Nr.47

2012

Privind aprobarea ordinei de zi.
Consiliul Local orăşenesc Chişineu - Criş
Având în v e d e r e :
prevederile art.43 din Legea 2 1 5 / 2 0 0 1 , privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Dispoziţia primarului nr. 402 din 12.07.2012 privind convocarea ]n ;edin'[ ordinar[ a
Consiliului Local
- votul unanim al celor 15 consilieri în funcţie
în temeiul art.45 din Legea 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 iulie 2012 :
1.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie a unor terenuri neproductive
proprietatea privată a oraşului in suprafaţă de 50,059 ha.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a procedurii privind
organizarea şi desfăşurarea concesionării imobilului înscris în CF nr.301579 Chişineu Criş şi a
imobilului înscris în CF nr.301582 Chişineu Criş în suprafaţă de 32,7799 ha, pentru parc
fotovoltaic.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a documentaţiei de
atribuire elaborate în vederea organizării şi desfăşurării concesionării imobilului înscris în CF
nr.302437 Chişineu Criş constând în teren în suprafaţă de 145 ha, pentru parc fotovoltaic .
4.Proiectde hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local Chişineu Criş nr. 31/21.04.2010 privind vânzarea prin licitaţie publică a
terenurilor din Zona Hadă.
5. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri pentru amenjarea unor
terase în Chişineu-Criş.
6. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 9.5 mp , situat în
Nădab pentru amenjarea unui salon de coafură .
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Contractul nr.3890/
16.05.2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune a oraşului
Chişineu Criş şi satul aparţinător Nădab.
8.Diverse (Adresa Ministerului Sănătăţii; Adresa Grădiniţei PP Chişineu Criş; Solicitarea
Asociaţiei Nonguvernamentale Clubul Tinerilor Arădeni „Delta").
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