$EDINTA ORDINARi

a

Consiliului Local al Comunei Hilchiu

din data de 25.11.2020 ora 13:00, in sala de tedin{I a Consiliului cu urmetorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI:

Nr
crt

Titlul proiectului

iriliatorul

de hotdrere

proiectului

Avizul comisiei
de

specialitate nr

hottrAre

l.
)

l.
1.

Primar.
Girbacea Ioan

Proiect de hotdrare privind aprobarea execuliei bugetare pe Trimestrul III - 2020;
Proiect de hotarare privind aprobarea alocdrii din bugetul local a sumei de 60 miilei,
necesara pentru iluminarea omamentalS pentru sArbatorile de iama;
Proiect de ho$rare privind acordarea unei subventii din bugetul local pentru finan[area
soviciului public de salubrizare;
Proiect de hourare pentru inlocuirea unui reprezentant in Adunarea GeneralA a SC

Prirnar,
Garbacea loan
Pnmar,
Girbacea Ioan

ECO-SERV Helchiu SRL;
Proiect de hotdrare pentru desemnarea reprezentaniilor Consiliului Local Halchiu in
Consiliul de Administratie al $colii Gimnaziale HAlchiu, pentru anul $colar 2020-

t

lri3
lAi

Primar,
Girbacea loan

3

Primar,
Oarbacea Ioan

3

l

20211
6.

8.

9.
10.

n

Proiect de hotArare pentru numirea reprezentantului Comunei Halchiu in Adunarea
Cenerala a Asociatiilor - Directia Dentru Monitorizarea si Protectia Animalelor:
Proiect de holAlare pentru reactualizarea Anexei I din HCL Hdlchin fi.19/27.M.2005
privind componenta Comitetului Local Dentru Situatii de Ursentd
Proiect de hotarare pentru numirea reprezentantului Comunei Halchiu in Consiliul de
Coordonare al Asociatici Unitalilor Administrativ Teritoriale: Municipiul Codlea,
Comuna Feldioara, Comuna Crizbav, Comuna Halchiu Si Comuna Bodi
Proiect de hourare penru aprobarea pretului de pomire la licitatie pentru masa
lemnoasa ce se valo ficA cftre agenlii economici, De picior, Droductia anului 2021
Proiect de hotarare pentru dezmembrarea imobilului situat in Halchiu, strada Noului,
nr.l30, conform Documentatiei cadashale intocmita de PFA Bedreasd Marius
Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru

Primar,
Primar,
Gdrbacea Ioan

Primfi,

13.

14.
15.
16.

17.
18.

Proiect de hoGiareprivind rectificarea suprafelei de teren pentru imobilul situat in
Halchiu, strada Chimbavului gi dezmembrarea acestuia in doua loturi conform
Documendaliilor cadastrale intocmite de PFA ing.Prigore Che.lonut
Proicct de hourare pentru dezmembrarea imobilului situat in Halchiu. strada Noului,
nr.l97R, conlorm Documentaliei cadastrale avizata de OCPI sub nr.8164312020
Proiect de hottuare pentru dezmembrarea imobilului situat in Halchiu, strada Noului,
FN, conlorm Documentaliei cadastrale avizata de OCPI sub nr.81752/2020
Proiect de hotarare pentru alipirea imobilului situat in Halchiu, strada Noui. nr.145,
conform Documentaliei cadastrale avizata de OCPI sub nr.143920/20201
Proiect de hotirare privind aprobarea Avizului de Oportunitate nr.4l2020 pentrt
elaborare PUZ - Construire Locuinte, str.Bisericii, FN - extraviian HAlchiu;
beneficiari: 6oia, Costache. Porancea si Dobre
Proiect de hotdrare privind aprobare PUZ - Construire locuinte individuale DE l25l
- DE 1248- beneficiar Isnatoiu Horatiu Gabriel
Proiect de hotirare privind modificare pa(iald PUZ HCL 2612008 cu zonA pentru
turism, funcliuni complementare
agreement, DNl3-Kml2+600; beneficiar: SC
City Properties SRLi
Proiect de hodrare pentru modificarea li completarea unor acte normative de
reglementare a activit?4ii desfasurate de catre SC ECO-SERV Hdlchiu SRL din
subordinea Consiliului Local Halchiu:
Proiect de hotadre privind reglementarea situaliei juridice a imobilului situat in
Hdlchiu, strada Noului l7l
Proiect de ho6rare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza DALI)
pentru obiectiwl de investtii ,,Reabilitareo drumurilor de exploatare ag cold in
Comuna Hdlchiu - Tronson l"

li

19.

20.

21.

3

I

Primar.
Carbacea Ioan
Primar,
Cirbacea Ioan
Primar,
Carbacea loan
Primar,
Cirbacea loan
Primar,
Cdrbacea Ioan
Primar.
Girbacea Ioan
Primar.
Girbacea Ioan
Primar,
Cdrbacea Ioan

Primar.

Garbacea

Ioan
Primar,

l$i 3

l
l$i 3
-1

-3

-l

l
l
3
,1

Girbacea Ioan
Primar.
Garbacea Ioan

3

Primar,
CArbacea Ioan

3

Primar,

l$il

Garbacea Ioan

SECR-ETAR GENERAL al Comunei Hilchiu

CEICU CLAUDIA

-1

Garbacea loan

vanzarea a doua suprafele de teren;

t2.

-1

Cirbacea Ioan

de

,]
i

j

JUDETUL BRA$OV

COMUNA HALCHIU
PRIMAR

DISPOZITIA nr. 133 din data de 18.11.2020
In temeiul art.133 alin.1, art.l34 alin.l lit.a, art.l35 coroborate cu prevederile
art.l96, alin.llit.b, art.155, alin.l lit.b din ouG nr.5712019 privind codul administrativ,

se convoacd in sedinta ordinard de lucru consilierii locali din cadrul Consilului Local
Halchiu. pentru data de MIERCURI- 25.11.2020 ora 13,00 - la SALA DE SEDINTA

A CONSILruLUI LOCAL HALCHIU

I.

DRUGANPETRU

2. CALIN DANIEL-TEODOR.
3. BOLONI LEVENTE

4.

TTCOTU

rOAN

5. PALGYULA
6. MATEIPAUL-VLAD

7. $CHIOPU CONSTANTIN-GHEORGHE.
8. NEGULICI VIORICA - DOMNITA
9. DUCHIN ILIE

lO.BOGHIU ION
1 1 CRTZBA$AN RADU-ALEXANDRU
12.DRUGAN TONUT.
13. BURAGA ATILA.
.

ORDINEA DE ZI:

l.

Aprobarea Procesului Verbal a Consiliului Local Hdlchiu
extraordinari de lucru din data de 06.11.2020;

din

Sedinta

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea execuliei bugetare pe Trimestrul lll - 2020;
3. Proiect de hotirdre privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de
60 miilei, necesard pentru iluminarea ornamentald pentru sirbdtorile de

iami;

4. Proiect de hotirAre privind acordarea unei subvenlii din bugetul local
5.
6.

pentru
finantarea serviciului public de salubrizare;
Proiect de hotirdre pentru inlocuirea unui reprezentant in Adunarea Generald a SC
ECO-SERV Hilchiu SRL;
Proiect de hotdr6re pentru desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local Hdlchiu
in Consiliul de Administrafie al $colii Gimnaziale H6lchiu, pentru anul qcolar

2020-202t;
7. Proiect de hotirare pentru numirea reprezentantului comunei Hdlchiu in Adunarea
GeneralI a Asocia{iilor - Direclia pentru Monitorizarea gi Protec{ia Animalelor;
8. Proiect de hotdrdre pentru reactualizarea Anexei 1 din HCL Hilchiu
nr.19127.04.2005 privind componenla Comitetului Local pentru Situalii de Urgenld
9. Proiect de hotirdre pentru numirea reprezentantului Comunei Hdlchiu in Consiliul
de Coordonare al Asocialiei Unitalilor Administrativ Teritoriale: Municipiul
Codlea, Comuna Feldioara, Comuna Cizbav, Comuna Halchiu gi Comuna Bod;
l0.Proiect de hotirdre pentru aprobarea pre{ului de pomire la licitalie pentru masa
lemnoasd ce se valorificd citre agenlii economici, pe picior, produclia anului 2021

I

l.Proiect de hotdrdre pentru dezmembrarea imobilului situat in H6lchiu, strada
Noului, nr. 130, conform Documentafiei cadastrale intocmitd de PFA Bedreagd
Marius;

l2.Proiect de hotirare privind aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru
vdnzarea a doui suprafe{e de teren;
l3.Proiect de hotdrdreprivind rectificarea suprafelei de teren pentru imobilul situat in
Hdlchiu, strada Ghimbarului gi dezmembrarea acestuia in doud loturi conform
Documendaliilor cadastrale intocmite de PFA ing.Prigore Ghe.Ionut
l4.Proiect de hotdr6re pentru dezmembrarea imobilului situat in H6lchiu, strada

Noului,

nr.

197R, conform Documentaliei cadastrale avizatd de OCPI

sub

nr.8164312020

l5.Proiect de hot6rdre pentru dezmembrarea imobilului situat

in

H6lchiu, strada

Noului, FN, conform Documenta{iei cadastrale avizatd de OCPI sub nr.8175212020
l6.Proiect de hotirdre pentru alipirea imobilului situat in Hilchiu, strada NouE,
nr.145, conform Documentaliei cadastrale avizatdde OCPI sub nr.14392012020;
lT.Proiect de hotdrdre privind aprobarea Avizului de Oporhrnitate nr.4/2020 pentru
elaborare PUZ
Construire Locuinle, str.Bisericii, FN
extravilan H6lchiu;
beneficiari: Goja, Costache, Porancea qi Dobre
l8.Proiect de hotdrdre privind aprobare PUZ Construire locuinle individuale,
DE 1251-DE1248 - beneficiar Igndloiu Hora!6iu Gabriel
l9.Proiect de hotdrdre privind modificare pa4ialA PUZ -HCL2612008 cu zond pentru
turism, func{iuni complementare gi agreement, DNl3-Km12+600; beneficiar: SC
City Properties SRL;
20.Proiect de hotirdre pentru modificarea Ei completarea unor acte normative de
reglementare a activitdlii desfEEurate de citre SC ECO-SERV H[lchiu SRL din
subordinea Consiliului Local Hilchiu;
2l.Proiect de hotir6re privind reglementarea situa{iei juridice a imobilului situat in
Hdlchiu, strada Noului 171
22.Proiect de hotdrdre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza DALI)
pentru obiectivul de investilii ,,Reabilitarea drumurilor de exploatare agricold in
Comuna Hdlchiu Tronson I"
23.Diverse

*

-

-

$l,Lc$\
ao

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar General Comuna Hilchiu

jurist, (eicu Claudia Mioara
Di fuzare:

I

ex.Institutia Prefectului

l.ex.Primar
l.ex.Dosar
I ex Afisare

