
    R O M Â N I A                                                     

JUDEŢUL          ARAD

                        CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 1
din  data de 21.01.2010

Privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinara din data de 18.12.2009.
 

Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa ordinara în data de 21.01.2010 
Având in vedere:

- Prezentarea si supunerea spre aprobare a procesului verbal de la  Şedinţa
-  ordinară din 18.12.2009
- Prevederile art. 42, alin. 5 din Legea NR. 215/2001 – Republicată,
- Votul în unanimitate „ PENTRU „ al domnilor consilieri locali ,
- Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României –R.

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

 

HOTĂRĂŞTE :
 
Art. 1 – Se aprobă procesul verbal de la  Şedinţa ordinară  din data de 18.12.2009  a 
Consiliului local al comunei Cermei in forma prezentata.
Art. 2 – Prezenta Hotărâre se comunica:

-         Serviciului juridic şi contencios al Instituţiei  Prefectului- Judeţul Arad
-         Primarului comunei Cermei;
- Celor interesaţi   

 

 

PREŞEDINTELE  DE  ŞEDINŢĂ,

  
…………………………….…………………………

Suciu Leontin

Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL   comunei   Cermei ,

  
…………………………….…………………………

Demetrescu. Adriana  

L.S.



                                                     R O M Â N I A 

                                                   JUDEŢUL               ARAD

                           CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

HOTĂRÂREA  NR. 2
din  data de 21 ianuarie 2010

Privind  aprobarea Organigramei  ,  a  Statului de funcţii  pentru aparatul  de specialitate al 
primarului   şi pentru   activităţile  « Autofinanţate » din cadrul Primăriei comunei Cermei  , 

corespunzatoare anului 2010. 

         Consiliul  local  al comunei  Cermei, întrunit în şedinţa ordinară din   data de 21.01.2010,
        Având  în  vedere:
         -Proiectul de hotărâre iniţiat  de către d-l . primar  Vesa  Ioan Daniel ,
         -Prevederile  art. 36, alin. (3), litera „b” din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice 
           locale  -R ;
       -     Rapoartele de specialitate întocmite de către d-nele. referent Sandor Zoia si Ples Rodica  ,  

- Rapoartele   având  « Aviz favorabil «   al Comisiilor de specialitate economică , juridică şi 
învăţământ - din cadrul Consiliului local Cermei,

- Votul  „PENTRU”  al unui număr de 8 consilieri  locali din cei 9  prezenţi la şedinţă  , 
     ( totalul de 11 consilieri locali in functie ), 
- Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României ,

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

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1: Se  aprobă Organigrama ,  Statul de funcţii  pentru aparatul  de specialitate  al 
primarului şi pentru   activităţile  « Autofinanţate » din cadrul Primăriei comunei 
Cermei  , conform Anexelor la prezenta Hotărâre,

                Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează  Primarul          
                          comunei Cermei ;
                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 si resurse umane;
-  Primarului comunei Cermei;
- Celor interesaţi .  

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
               SUCIU LEONTIN           .                      Demetrescu  Adriana

                             Secretar.

Nr.__..2..._ din data de 21 ianuarie 2010



R O M Â N I A

JUDEŢUL               ARAD

CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI

HOTĂRÂREA  NR. 5
din  data de 21 ianuarie 2010

    
 Privind mandatarea primarului comunei Cermei  pentru a vota ,in A.G.A.  a  S.C. 

Compania de apa Arad S. A., autorizarea directorului general al companiei, sa semneze 
declaratia de eligibilitate si de angajament pentru contractarea unui credit in suma de 

13.987.129 €  . de catre  Companie, pentru cofinantarea proiectului “Extindere si 
modernizare infrastructura de apa si apa uzata in jud. Arad”

  
Consiliul Local al comunei Cermei,
- Adresa nr. 340/ 12.01.2010 .a  S.C. Compania de apa Arad S. A. ( Anexata prezentei)
- 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 ........voturi “Pentru”, …-...abţineri şi …-...voturi împotrivă.
In temeiul art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R,
  

HOTARASTE :

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.  a  S.C. 
Compania de apa Arad S. A., autorizarea directorului general al companiei, sa 
semneze declaratia de eligibilitate si de angajament pentru contractarea unui 
credit in suma de 13.987.129 €  . de catre  Companie, pentru cofinantarea 
proiectului “Extindere si modernizare infrastructura de apa si apa uzata in jud. 
Arad”
    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 .  

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
               SUCIU LEONTIN           .                      Demetrescu  Adriana

                             Secretar.

Nr.__..5..._ din data de 21 ianuarie 2010




