
JUDEŢUL ARAD
PRIMARUL COMUNEI  CERMEI

România, Jud.Arad 317075 Com.CERMEI , nr. 304   Tel./Fax. 0257-328293 E-mail: primariacermei@artelecom.net

D I S P O Z I Ţ I A nr.  3
          din   25  ianuarie 2011 

privind desemnarea d-nei.  ŞANDOR ZOIA   ,referent superior , ca 
responsabil cu implementarea Ordinului MAI nr.11/2011 la nivelul comunei 

CERMEI  judetul Arad 

PRIMARUL COMUNEI   CERMEI,
Având în vedere :
-  prevederile  art.63  din  Legea  nr.215/2001,legea  administraţiei  publice 

locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  art.761 din  Legea  nr.  273/2006  privind  finantele  publice,  cu 

modificarile si completarile ulterioare;
-  prevederile  art.1,lit.b),liniuta  a  2  a  din  Ordinului  MAI  nr.11/2011  pentru 

aprobarea procedurii  de exploatare a aplicatiei  informatice privind transmiterea in 
format  electronic  a  informatiilor  conform  art.  761 din  Legea  nr.  273/2006 privind 
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- adresa nr.570/25.01.2011 a Institutiei Prefectului-Judetul Arad,Biroul resurse 
umane,relatii publice, comunicare si control.

În temeiul art.68 din Legea nr.215/2001,legea administraţiei publice 
locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1  –  Începând  cu  data  prezentei se  desemnează,d-na   ŞANDOR  ZOIA 
,avand functia publica de executie de referent in aparatul de specialitate al Primarului 
comunei   CERMEI  ,  judetul  Arad,ca  responsabil  cu  implementarea  Ordinului  MAI 
nr.11/2011 pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind 
transmiterea  in  format  electronic  a  informatiilor  conform  art.  761 din  Legea  nr. 
273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.2 –  Persoana  desemnată  la  art.1,in  calitate  de  utilizator,va  transmite 
informatiile in format electronic,prevazute la art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele  publice,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,prin  incarcarea 
documentelor electronice direct prin aplicatia informatica de pe pagina de internet a 
Ministerului Administratiei si Internelor (www.mai.gov.ro) sub link-ul  "Aplicarea Legii 
nr. 273/2006".

Art.3 –  Cu  ducere  la  îndeplinire  a  prezentei  dispoziţii  se  încredinţează  d-
na.Şandor Zoia ,referent superior   în aparatul de specialitate al Primarului comunei 
CERMEI  şi se comunică cu :

-  Instituţia  Prefectului  -  Judetul  Arad  –  Serviciul  Juridic  si  Contencios 
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

- D-na   Şandor Zoia  

PRIMARUL COMUNEI CERMEI,
                                                    Vesa Ioan- Daniel

                                                                                                                                  Avizat pentru legalitate:
                                                                                                                                        SECRETARUL COMUNEI CERMEI,



ROMÂNIA             
JUD.ARAD
COM. CERMEI
P R I MAR    

  D I S P 0 Z I Ţ I A    Nr.  __1 / 14. 01.2011

De  convocare a  sedintei extraordinare a  Consiliului Local al comunei
Cermei pentru ziua de  17.01 .2011 . 

                Primarul Comunei Cermei,  având în vedere:
               -Dispozitiile art.39 ,alin. ( 2 ) din Legea nr .215/2001 , Lege privind 
                administraţia  publica locală -R ,

În temeiul drepturilor conferite prin prevederile art. 68 ,aliniat.1,din Legea 
nr.215/ 2001, Legea administratiei publice locale – R. ,

D I S P U N E  :

Art. unic.     Consiliul local al Comunei Cermei este convocat  în şedinţă 

extraordinara pentru ziua  de 17.01 . 2011, orele : 14, 00  în Sala de şedinţe a 

Consiliului  local, cu următoarea:

                                                      ORDINE   DE   ZI     :  

1.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea procesului verbal  de la sedinţa 

precedentă a   Consiliului local  al comunei Cermei .( INIŢIATIVA 

PRIMARULUI;)

2. . Proiect de hotărâre  pentru aprobarea participarii Consiliului local al 

comunei Cermei la ”Programul  “ Casa verde”   privind instalarea 

sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila,inclusiv 

inlocuirea  sistemelor clasice de incalzire-beneficiari unitati administrativ 

teritoriale,institutii publice si unitati de cult” , precum si alte masuri 

complementare necesare in acest sens.

3. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind     

                ”Reabilitare termica  prin Programul Casa Verde ”.  

            PRIMARUL  COMUNEI CERMEI 

                        VESA IOAN- DANIEL                  



                                                                 Aviz legalitate: 
                                                                Demetrescu  Adriana, 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

PRIMARUL COMUNEI  CERMEI
România, Jud.Arad 317075 Com.CERMEI , nr. 304   Tel./Fax. 0257-328101  E-mail: primariacermei@artelecom.net

D I S P O Z I Ţ I A nr.  39
          din   14.02. 2011 

             privind modificarea Fisei Postului domnului Vlaicu Constantin .

PRIMARUL COMUNEI   CERMEI,
Având în vedere :

- prevederile  art.61  din  Legea  nr.215/2001,legea  administraţiei  publice 
locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

- Tinand cont de faptul ca postul contractual de sef serviciu voluntar situatii 
de urgenta  este vacant  ,

- Luând  act de faptul ca in conformitate cu  dispozitiile legale nu se pot face 
incadrări ;

În temeiul art.68 din Legea nr.215/2001,legea administraţiei publice 
locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1 –  Începând cu data de 1. II.  2011   se stabileste ca atributie   in Fisa 
Postului  domnului  Vlaicu Contantin ,  incadrat ca  subinginer contractual in aparatul  
de specialitate al Primarului comunei  CERMEI , judetul Arad,   indeplinirea atributiilor 
de sef serviciu voluntar situatii de urgenta.

 
Art.2 –Prezenta dispoziţie se comunică  cu :
-  Instituţia  Prefectului  -  Judetul  Arad  –  Serviciul  Juridic  si  Contencios 

Administrativ 
                                                  Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios,   

- Dl. Vlaicu Constantin
- Toti cei interesati. 

     PRIMARUL COMUNEI CERMEI,
               Vesa Ioan- Daniel

                                                                                                                                   Avizat pentru legalitate:
                                                                                                                         Demetrescu Adriana,

                                                                                                                                                           Secretar.  


