A N U N T

                  Cetățenii comunei Chisindia, sunt invitați la SEDINȚA  ORDINARĂ  A  CONSILIULUI  LOCAL CHISINDIA, la sediul Primăriei Chisindia, în data de 28 septembrie 2021 ora 12,0o, sedință care are următoarea:

O R D I N E    D E   Z I:

 Art. 1.  Se convoaca, Consiliul Local al comunei Chisindia  în sedința ordinară pentru data de 28.09.2021, ora  12,00  la sediul Primariei Chisindia-Sala de ședințe, cu următoarea;

O R D I N E    D E    Z I:

Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare publice de lucru a Consiliului Local Chisindia din data de 28.09.2021– initiator proiect – primar.( Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala,  activitati social-culturale, culte si protectia copiilor)
Aprobarea Procesului verbal al sedintei anterioare de lucru a Consiliului Local Chisindia din data de 20.08.2021 – initiator proiect – primar.( Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor)
Acordarea unui mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad inițiator proiect – primar ( Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor)
Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii Generale Chisindia – initiator proiect – primar .( Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala,  activitati social-culturale, culte si protectia copiilor)
Aprobarea infiintarii unui depozit intermediar a deseurilor rezultate din demolari constructii – initiator proiect – primar.( Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor) 
Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 inițiator proiect – primar (Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, comerţ si urbanism)
Alegerea viceprimarului comunei CHISINDIA. – initiator proiect – primar .( Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor)
Diverse.                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           Proces-verbal 
Incheiat cu ocazia afisarii,
In data de 21.09.2021
                                                                                                                                                                                                                                 Secretar general U.A.T.
Mandu Elisabeta Maria

