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                                 H O T Ă R Â R E A    NR. 103 
                                         din 25 august 2021 

 
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului 

Chișineu-Criș din data de 25 august 2021 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş, întrunit în ședință ordinară,  în data 
de 25.08.2021 

 Având în vedere : 
- Inițiativa Primarului Orașului Chișineu-Criș, domnul Chereji Florin Flavius, 

manifestată prin referatul de aprobare; 
- Raportul d-nei Scorțe Florina, Secretar general al Orașului Chișineu-Criș; 
- prevederile art.135, alin.7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare; 
- 15 voturi pentru din 15 consilieri locali prezenți la ședință, din totalul de 15 consilieri 

locali în funcție  
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1.  Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al Orașului Chișineu-
Criș, convocat pentru data de 25.08.2021, conform Anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Arad; 
- Primarului Orașului Chișineu-Criș; 
- Se aduce la cunoștință publică. 

 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ 
              DUMITRAȘ GHEORGHE                                           SECRETAR GENERAL,                         
                                                                                                  SCORȚE FLORINA 
 
 
 
Red./Dact. 
S.F./S.F. 
4 Ex. 
Anexă 
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ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 
 AL ORAȘULUI CHIȘINEU-CRIȘ NR. 103 DIN 25 AUGUST 2021 

 

 

ORDINEA DE ZI 
A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI CHIȘINEU-CRIȘ 

CONVOCAT PENTRU DATA DE 25.08.2021 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru a conduce 

ședințele consiliului local care vor fi convocate în lunile august, septembrie și 

octombrie 2021 - initiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului 

Local al Orașului Chișineu-Criș din data de 25 august 2021 - initiator Primarul 

Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local al Orașului Chișineu-Criș din data de 30 iulie 2021 - initiator Primarul 

Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat 

la etajul imobilului din orașul Chișineu-Criș, str. Înfrățirii, nr. 95, aflat în proprietate 

privată a Orașului Chișineu-Criș, cu destinația arhivă unitate medicală - initiator 

Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al 

Orașului Chișineu-Criș pe anul 2021 - inițiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. 

Chereji Florin Flavius 

6. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare și inițierea 

procedurii de concesionare a imobilului înscris în C.F. nr. 309177 Chișineu-Criș - 

inițiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Chereji Florin Flavius 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor contracte de închiriere a 

suprafețelor de pajiști aflate în proprietatea privată a Orașului Chișineu Criș – 

inițiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de închiriere pentru 

locuințe ANL nr. 10149/28.08.2019 titular Hord Beniamin, prin acordul de voință al 

părților - initiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe între titulari ai 

contractelor de închiriere pentru locuințe ANL - initiator Primarul Orașului Chișineu-

Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea Cntractului de închiriere nr. 8021/29.08.2014 

pentru spatiul destinat cabinetului de radiologie dentara  al d-nei dr. Moti 

Ladinia Diana - initiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare cu 

propunere de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 301581 Chișineu-Criș aflat în 

proprietatea privată a Orașului Chișineu-Criș - initiator Primarul Orașului Chișineu-

Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare cu 

propunere de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 302833 Chișineu-Criș aflat în 

proprietatea privată a Orașului Chișineu-Criș - initiator Primarul Orașului Chișineu-

Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare cu 

propunere de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 301579 Chișineu-Criș aflat în 

proprietatea privată a Orașului Chișineu-Criș - initiator Primarul Orașului Chișineu-

Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru Aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Chişineu-Criş - initiator Primarul Orașului Chișineu-

Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Local al Orașului Chișineu-Criș în Adunarea Generală a Asociaţilor 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea 

aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport 

public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 - 

initiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între 

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Chișineu-Criș și Administrația Națională 

„Apele Române” – Administrația Bazinală de Ape Crișuri privind utilizarea terenurilor 

din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” 

pentru realizarea unui obiectiv de investiții -  initiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, 

dl. Florin Flavius Chereji 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea  listei solicitanţilor care au acces la locuinţele 

pentru tineri destinate închirierii, construite prin programul ANL în ordinea de 

prioritate și a listei de priorități - initiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin 

Flavius Chereji 

 



 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării unor atribuții stabilite în sarcina 

Președintelui Consiliului de administrație al Clubului Sportiv „Crișul” Chișineu-Criș 

persoanei desemnate din Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Chișineu-Criș 

- initiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

Diverse 

- Solicitarea d-nei Fărcuți Andreea, titular al unui Contract de închiriere pentru locuințe 

ANL privind acordul pentru realizarea unor lucrări de amenjare interioară 

- Solicitarea d-nei Toth Carmen Teodora, titular al unui Contract de închiriere pentru 

locuințe ANL, privind acordarea unui termen de 3 luni pentru menținerea contractului 

de închiriere, termen necesar utilării locuinței achiziționate 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ 
              DUMITRAȘ GHEORGHE                                          SECRETAR GENERAL,                         
                                                                                                 SCORȚE FLORINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red./Dact. 
S.F./S.F. 
4 Ex. 
 
 
 
 



 

CARTUȘ CU PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL 
ORAȘULUI CHIȘINEU-CRIȘ 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI CHIȘINEU-
CRIȘ NR. 103/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate  simplă  absolută  
calificată 

____/____/2021  

2 Comunicarea către primarul orașului2) ____/____/2021  

3 Comunicarea către prefectul județului3) ____/____/2021  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) ____/____/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ____/____/2021  

6 
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după 
caz 

____/____/2021  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare: 

1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 
simplă, după caz.”; 

(2) „Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate 
în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritate calificată definită la art. 5 lit dd), de două treimi 
din numărul consilierilor locali în funcție”  
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al orașului 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al orașului.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 

face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 


