
         R O M Â N I A

      JUDEŢUL                    ARAD

CONSILIUL   LOCAL    AL    COMUNEI    CERMEI

HOTĂRÂREA NR. .....78....
Din data de   28.12. 2010

Privind aprobarea   rectificării   bugetului  local al comunei Cermei

         CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  CERMEI,  întrunit în şedinţa ordinară 
           Având  în  vedere:
          Initiativa Primarului comunei Cermei, exprimata in expunerea de motive si in Proiectul de 
            hotarare;

-Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;

- Sumele alocate prin H.G.R. 1326/ 23.12. 2010 ,  privind repartizarea pe proiecte a 
sumelor defalcate din T.V.A pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din mediul rural;   
 -  Prevederile  art. 63, alin. (1) , lit. c) si  art.36 , alin. (4) , lit a). din   Legea nr. 215/2001, 
Legea      administraţiei          publice  locale –R. 
-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 consilieri locali ,
-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  conform Anexelor ce fac  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 :
            Toma Cornel .                                                                      Demetrescu  Adriana  

                                      Secretarul   comunei   Cermei.



R O M Â N I A

JUDEŢUL               ARAD

CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI

HOTĂRÂREA  NR._77
Din  data de   28.12. 2010

    
 Privind aprobarea pretului la serviciul de alimentare cu  apa potabila,
 stabilit de catre  operatorului regional S.C. Compania de apa Arad S. A.

  
Consiliul Local al comunei Cermei,intrunit in sedinta ordinara in data de 28.12.2010
 Având in vedere:
-Avizul nr. 3441124M.L.M / 24.11.2010 al A.N.R.S.C. Bucuresti , prin care se 
avizeaza  pretul la apa practicat de catre operatorul regional S.C. Compania de apa 
Arad S. A.
-Adresa  nr. 16086/30.11.2010  .a operatorului regional S.C.Compania de apa 
Arad S. A 
- 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 ;
-Expunerea de motive a  primarului comunei  Cermei,
-Raportul  întocmit de către compartimentul propriu contabil ;

 -  Raportul favorabil al  Comisiei de specialitate – din cadrul Consiliului      local;
 -Votul „Pentru” exprimat de catre  majoritatea consilierilor locali ;

Prevederile art. 44, alin. (1) si( 2)   a Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale,
In temeiul art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R,
  

HOTARASTE :

Art.1.  Se aproba pretul la  serviciul de alimentare apa potabila stability  de 
catre   S.C. Compania de apa Arad S. A., pentru localitatea Cermei, astfel:

-Pentru populatie            : 3,17 lei/ mc ( inclusiv  TVA)
-Pentru rest utilizatori    : 2, 56 lei /mc (  FARA   TVA  ).

    Art. 2.   Prezenta hotărâre se afiseaza si se comunică la: 
                     -Institutia Prefectului- judetul Arad- Serviciul  Juridic si Contencios 
Administrativ -           
                              Compartimentul Controlul    Legalitatii Actelor si Contencios 

- Primarul comunei Cermei;
- Celor interesaţi .  

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
               CONTRASEMNEAZĂ,
                    Toma Cornel           .                      Demetrescu  Adriana

                             Secretar.



ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
 CERMEI

HOTARAREA  Nr.76
DIN DATA DE  28.XII.2010

Privind aprobarea   P.U.G. - ului  si R.L.U.- ului  comunei Cermei -

          Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţă ordinara  la data de 28.XII.2010
           Avand  în  vedere:
            - Hotararea nr. 339/ 26.11.2010 a Consiliului Judetean Arad prin care se aproba Avizul 
tehnic      aferent P.U.G. - ului  si R.L.U.- ului  comunei Cermei,
       -Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea P.U.G. - ului   comunei Cermei –
       -  Initiativa Primarului comunei Cermei, exprimata in expunerea de motive si in Proiectul de 
hotarare 

Raportul de specialitate al compartimentului propriu urbanism ;
Avizul comisiei de specialitate  economica;
-Prevederile art. 36, alin.( 5)  lit. c)  si ale art. 63, alin. (5), litera „f” din Legea 
nr.215/2001, Legea administraţiei publice    locale ,

-   Prevederile art. 47, din Legea 215/2001 – Republicată  si actualizata -privind 
    Administratia      Publica Locala
- Dispoziţiile art. 121 din Constituţia Romaniei ,

In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) din Legea nr.215/2001 Republicata si actualizata 
privind Adminisiratia Publica Locala

HOTARASTE:

    Art.l. Aprobarea   planului urbanistic si a R.L.U.- ului comunei Cermei  conform anexelor ce 
fac parte integranta din prezenta hotărare.

    Art. 2. Compartimentul urbanism din Primaria comunei Cermei va duce la indeplinire 
prevederile       prezentei hotarâri
    Art. 3. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii ei , se afiseaza si se comunica :

 Institutiei Prefectului- judetul Arad- Serviciul  Juridic si Contencios Administrativ - 
                                      Compartimentul Controlul    Legalitatii Actelor si Contencios 
- Primarului comunei Cermei,
Compartimentului urbanism din Primaria comunei Cermei;
-Tuturor celor interesati.

PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                                                                                        CONTRASEMNEA
ZA
      Toma Cornel                                                                              Secretar 
                                                                                                 Demetrescu Adriana 



ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
 CERMEI

HOTARAREA  Nr.79
DIN DATA DE  28.XII.2010

Privind aprobarea Planului local de actiune impotriva

poluarii cu nitrati

          Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţă ordinara  la data de 28.XII.2010
           Avand  în  vedere:
            H.G.R. nr.  964  / 2000 ,  Hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentru 
            protectia     apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole- cu 
              modificarile la   zi;   

Adresa nr.6331/2010  a Directiei Agricole Arad, prin care se solicita adoptarea Planului local 
de actiune pentru  protectia     apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse 
agricole-

       -Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Planului local de actiune impotriva
      poluarii cu nitrati
       -  Initiativa Primarului comunei Cermei, exprimata in expunerea de motive si in Proiectul de 
           hotarare 

Raportul de specialitate al compartimentului agricol ;
Avizul comisiei de specialitate  nr. 3  ;
-Prevederile art. 36, alin.( 6)  lit. a)  pct.3. din Legea nr.215/2001, Legea administraţiei 
publice    locale ,

-   Prevederile art. 47, din Legea 215/2001 – Republicată  si actualizata -privind 
Adminisiratia  
    Publica Locala
- Dispoziţiile art. 121 din Constituţia Romaniei ,

In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) din Legea nr.215/2001 Republicata si actualizata 
privind Adminisiratia Publica Locala

HOTARASTE:

    Art.l. Aprobarea   Planului local de actiune impotriva poluarii cu nitrati conform anexelor ce 

            fac parte integranta din prezenta hotărare.

    Art. 2  Prezenta hotarare  se afiseaza si se comunica :
 Institutiei Prefectului- judetul Arad- Serviciul  Juridic si Contencios Administrativ - 
                                      Compartimentul Controlul    Legalitatii Actelor si Contencios 
- Primarului comunei Cermei,
Compartimentului agricol din Primaria comunei Cermei;
-Tuturor celor interesati.

PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                                                                                                                
                                                                                           CONTRASEMNEAZA
      Toma Cornel                                                                          Secretar 
                                                                                      Jurist:   Demetrescu Adriana.


