JUDETUL ARAD
CQNSILIUL LOCAL AL ORASULUI CHISINEU - CRI?
Chi§ineu - Cri§ str.lnfratirii nr.97 Cod 315100 ;Tel.0257^350098; Fax 0257-350059
e-mail: primariachcris@yahoo.com

HOTARAREA
Nr.83
din 27 noiembrie 2013
Privind aprobarea ordinei de zi.
Consiliul Local al orasului Chisineu Cris , Tntrunit in sedin$a ordinara ?n data de
27.11.2013
Avand in vedere :
-

prevederile art.43 din Legea 215/2001, republicata
Dispoziljia primarului nr.594 din 20.11.2013 privind convocarea Consiliului Local
orasenesc Chisineu-Cris Tn sedin£a ordinara;
15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri in functie ;
In temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administrah'a publica locala, privind

administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
H OTA

RA§TE:

Articol unic - Se aproba ordinea de zi a sedintei ordinare din data de
27.noiembrie. 2013 :
l.Rapoartele Politiei orasenesti Chisineu - Cris , Grupei de Jandarmi Chisineu-Cri§ §i a
Politiei Locale Chisineu-Cris privind activitatea de men^inere a ordinii publice pe raza orasului
Chisineu-Cris pe primele 10 luni ale anului.
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2013 .
3.Project de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile Tn care se
realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a orasului Chisineu-Cris, Tn vederea
instalarii, Tntrejinerii, Tnlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor
de infrastructura necesare sustinerii acestora, precum si masurile privind construirea de re^ele
de comunicatii electronice.
4.Proiect de hotarare privind modificarea art.l. a Hotararii nr.51/22 mai.2013 privind
acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A.
asupra unei suprafete Tn lungime de 6,8 m ,teren situat Tn intravilanul orasului Chisineu Cris Tn
zona Stajiei de 110 kV TnscrisTn CF nr.302833 Chisineu Cris cu nr.cad. 302833 conform schi£ei
anexate, pentru racordarea punctului de conexiune cu Statja HOkV a ENEL a lucrarii de
investitii a S.C. GIGAWATT GREEN SRL ,Tn ceea ce priveste modificarea denumirii beneficiarului
5.Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de
specialitate al Primarului Orasului Chisineu-Cris. .
6.Proiect de hotarare
privind acordarea dreptului de uz si servitute de trecere
subterana a unei retele electrice Tn favoarea S.C. GIGAWATT GREEN SRL pentru realizarea
obiectivului de investitji „Construire retea electrica transfer din pare fotovoltaic Nadab Tn Statje
ENEL Chi§ineu-Cri§ §i cabina ENEL", pe terenul proprietatea domeniului public al orasului
7.Diverse.
7.1 Solicitarile nr.9283/24.10.213 si nr.9686/05.11.2013 ale Agentiei de Plati si Interventi
Tn Agricultura Arad pentru acordarea Tn folosinta gratuita a unui spatju compus din 10 Tncaperi
situate Tn imobilul de pe str.lnfratirii nr.95.
7.2. Solicitarea nr.9875/11.11.2013 a S.C. TERAPEUTICA SA ,Spitalul „Sfantul Gheorghe
solicita Tnchirierea spatiului de la parterul imobilului P + l din imobilul situat Tn str.lnfratirii nr.95.

7.3.Solicitarea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arad, privind acordarea unui spatfu
Grupei jandarmi supraveghere si ordine publica Chisineu-Cris ( i n imobilul situat in str.infratirii
nr.95. - spajiu situat in pavilionul secundar)
7.4. Solicitarea d-nei dr.Zot pentru Tnchirierea unui spatiu in imobilul de pe str.Infratirii
nr.95.
7.5.Solicitarea d-nei Dr.Micoara Margareta pentru tnchirierea unui spatiu In imobilul de pe
str.Infrah'rii nr.95 ( pavilion secundar)
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