
         R O M Â N I A                    

JUDEŢUL          ARAD

                        CONSILIUL   LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 96
din   data de  18.12 .2009

 

PRIVIND   ALEGEREA   PREŞEDINTELUI   DE   ŞEDINŢĂ.

      Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa ordinara în data de 18.12.2009,
               Având în vedere: 
           -   proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Cermei,

- necesitatea alegerii unui preşedinte în vederea desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor 
şedinţelor Consiliului local ;

- propunerea făcută şi votarea acesteia”Pentru”  cu unanimitate de voturi  de catre cei 8 
.consilieri prezenti din  numărul total de 11 consilieri în funcţie;

- prevederile art. 35, alin .(1 ) si art . 41 din Legea  nr. 215/2001, Legea administraţiei publice 
locale-R. si actualizata,

      În temeiul art. 45 (1) din Legea  nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale-R

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: Alegerea în funcţia de preşedinte de şedinţă pe durata de 3 luni ,
( Ianuarie-Martie )   a domnului consilier  local :  Suciu Leontin.

                      

PREŞEDINTELE  DE  ŞEDINŢĂ,

  
…………………………….…………………………

                    Sever Borha

Contrasemnează, pentru 
legalitate:

SECRETARUL   comunei 
Cermei 

……………………………..

L.S.



      R O M Â N I A                       

     JUDEŢUL                    ARAD

PRIMARUL COMUNEI    CERMEI

  PROIECT DE   HOTĂRÂRE
    

 Privind mandatarea primarului comunei Cermei  pentru a vota ,in A.G.A.  a  S.C. Compania de apa 
Arad S. A.,   aprobarea Contractului  delegarii de gestiune prin atribuire directa catre operatorul 
regional  S.C. Compania de apa Arad S. A.   si semnarea acestuia de catre  Directorul general al 

companiei, dl. Banatean Gheorghe
  

Consiliul Local al comunei Cermei,
- Convocarea nr..592/14.12. /2009 .a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Canalizare judeţul Arad , primită în vederea participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării 
Generale a Asociaţiei conform punctelor de pe Ordinea de Zi , 
- Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare de apă şi canalizare ;
Prevederile art. 44, alin. ( 1)  a Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
- Cu 9.voturi “Pentru”, …-...abţineri şi …-...voturi împotrivă.
In temeiul art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R,
  

PROPUNE :

Art.1.  Se împuteniceşte dl.Vesa Ioan- Daniel, reprezentant al comunei Cermei.,cetăţean 
român, născut la data  de.21.03.1969... în ..Cermei, judeţul Arad, domiciliat în .Cermei 
nr..751, posesor al CI  seria .AR, nr.411505 eliberat de.INEU..la data de .29.X.2008., să 
voteze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Cermei  in A.G.A.  . aprobarea 
Contractului  delegarii de gestiune prin atribuire directa catre operatorul regional  S.C. 
Compania de apa Arad S. A.   si semnarea acestuia de catre  Directorul general al companiei, 
dl. Banatean Gheorghe în forma în care aceste documente sunt prezentate pe site-ul 
http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A. 
    Art. 2.   Prezenta hotărâre se afiseaza si se comunică la: 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
Consiliul Judeţean Arad 
Institutia Prefectului- judetul Arad- Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic,Relatii 
Publice  Si Secretariat -  Compartimentul Controlul  Legalitatii Actelor si Contencios .
- Primarul comunei Cermei;
- Celor interesaţi .  

         Initiator,                             
                    Vesa Ioan-Daniel                                                                      Aviz legalitate, 
                        PRIMAR                                                                            Demetrescu  Adriana
                                                                            Secretarul   comunei   Cermei

http://www.adiac-arad.com/


       R O M Â N I A 

      JUDEŢUL                    ARAD

CONSILIUL   LOCAL    AL    COMUNEI    CERMEI

HOTĂRÂREA NR. 95
Din data de  18.12. 2009

Privind aprobarea   rectificării   bugetului  local al comunei Cermei

Consiliul local al comunei Cermei întrunit în şedinţă ordinara in data de 18.12.2009,
Având in vedere:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Cermei  si expunerea de motive a 
acestuia,
- H.G.R . nr. 1572/ 2009-Hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Arad, prin 
care se dispune alocarea  la bugetul local  a sumei de  20 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor 
cu ajutorul social la nivelul comunei;
-  Prevederile art. 36 , alin. 2, lit c. din   Legea nr. 215/2001,    Legea    administraţiei publice 
-locale –R.,  

            - Referatul NR. 4707/11.12. 2009  compartimentului propriu contabil,
-Prevederile art. 45, alin.2, lit. a)  din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R,
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei,
-Votul in unanimitate “PENTRU”  al celor 9 consilieri locali prezenti , din totalul de 11 
consilieri locali in functie,
-Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României

       In temeiul art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R,

 
HOTĂRĂŞTE:

 
          Art. 1:  Aprobarea  rectificării bugetului local cu suma de 20 mii lei , pentru finantarea        
                        cheltuielilor cu ajutorul social la nivelul comunei,  conform Anexei ce face  
                       parte integranta din  prezenta hotarare.
         Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a acestei Hotarari se incredinteaza compartimentul 
                    propriu    de contabilitate.
         Art. 3 – Prezenta Hotărâre se  afişează şi se comunică:

Institutiei Prefectului- judetul Arad- Directia Controlul Legalitatii Actelor, 
Juridic,Relatii  Publice  Si Secretariat -  Compartimentul Controlul  Legalitatii 
Actelor si Contencios ;
-Compartimentului   propriu    de contabilitate;
-         Primarului comunei Cermei;
-       Celor interesaţi .  

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                     Contrasemnează :
               Sever Borha                                                                                        Demetrescu  Adriana  



                                                          Secretarul   comunei 
Cermei.


