
R O M Â N I A

JUDEŢUL                    ARAD

CONSILIUL   LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI

            HOTĂRÂREA  Nr.33
Din data de 31.05.2010

  Privind  aprobarea   taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2011

            CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  CERMEI,  întrunit în şedinţa ordinară din   data 
         de 30.03.2010,
         Având  în  vedere:

Initiativa Primarului comunei Cermei, exprimata in expunerea de motive inregistrata cu nr. 
1088/ 05.05.2010; 
-Raportul compartimentului impozite-taxe , cu  nr.1089/ 05.05. 2010 din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului,întocmit de către inspector  Boţoc Felicia –operator rol;
 Dispoziţiile pct.290^ 1 din H.G.R. nr. 44/ 2004, Hotărâre pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii 571/ 2003 -Codul fiscal , cu modificările la zi ,
                         -Prevederile  art. 27 şi art. 36, alin.4, lit.c., din Legea nr. 215/2001, Legea           
                          administraţiei  publice locale.-R.

 Votul în unanimitate  „PENTRU”  al  celor 10 consilieri  locali  prezenţi la şedinţa din 
totalul de 11 consilieri în funcţie ; 

 Prevederile art. 47, din Legea 215/2001 – Republicată,
 Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României , art. 61 alin. (2 )  din Legea 215/2001, 

Legea administraţiei publice locale-R,
 art.  45 alin. (2 ) lit.c  din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale-R,

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

HOTĂRĂŞTE:

        Art.1:  Nivelul  taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2010 este stabilit  conform          
                   Anexelor ce fac parte integranta din prezenta Hotarare.

              Art. 2  . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează  Primarul          
                          comunei Cermei  precum şi  inspectorul urmarire încasări taxe- impozite.
              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

- Primarului comunei Cermei;
- Inspectorului  urmărire încasări taxe- impozite.
-Celor interesaţi .

Nr.   _33__ din data de 31.05.2010.

PREŞEDINTELE  DE  ŞEDINŢĂ,
 …………………………….

Sas Cristian.

Contrasemnează, pentru 
legalitate:

SECRETARUL   comunei 
Cermei 

…………………………………………

L.S.



R O M Â N I A
JUDEŢUL               ARAD

CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI

HOTĂRÂREA  NR.34 
din  data de 31.05. 2010

    
Privind  aprobarea  transmiterii în  administrarea   Operatorului Regional

S.C. Compania de Apa S.A.  Arad  a  “  Inventarului bunurilor  proprietate publica
 aferente  sistemului   public de alimentare cu apa din comuna Cermei  “

         CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  CERMEI,  întrunit în şedinţa ordinară din   data 
         de 30.03.2010,
         Având  în  vedere:

Initiativa Primarului comunei Cermei, exprimata in expunerea de motive inregistrata cu nr. 
1088/ 05.05.2010; 
-Raportul compartimentului contabilitate nr.1089/ 05.05. 2010 din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
-Faptul ca localitatea Cermei este membra a Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Canalizare judeţul Arad- 
- Necesitatea predarii catre S.C. Compania de apa Arad S. A.,  ( operator regional  desemnat 
in cadrul ADI- Apa- canal- jud. Arad) a bunurilor   aferente sistemului   public de alimentare 
cu apa din comuna Cermei;
- Dipoziţiile art. 13 a  Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,-R. , a Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare de apă şi canalizare ;

            - Adresa nr. 6437/ 12.05.2010 a S.C. Compania de apa Arad S. A., prin care ni se 
comunica  Dispozitia nr. 69/ 10.05.2010 a S.C. Compania de apa Arad S. A.,  de constituire a 
comisiei pentru inventarierea si primirea  bunurilor   aferente sistemului public de 
alimentare cu apa din comuna Cermei.
-Avizul favorabil al  comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Cermei;

-Prevederile art. 36, alin.( 5 ) , lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publica 
locala,-R.si prevederile art. 47, din Legea 215/2001 – Republicată,

-Votul „Pentru” exprimat de catre majoritatea consilierilor locali in functie;
In temeiul art. 45, alin.( 3 ) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R,

  
HOTĂRĂŞTE :

 Art. 1. Aprobarea transmiterii in administrarea   Operatorului RegionalS.C. Compania de Apa 
S.A.  Arad  a  “  Inventarului bunurilor  proprietate publica  aferente  sistemului   public de 
alimentare cu apa din comuna Cermei  “, conform Anexei la prezenta Hotărâre.



Art.2 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza S.C. Compania de Apa 
S.A.  Arad   si  Consiliul Local al Comunei Cermei.

           Art. 3.   Prezenta hotărâre se afiseaza si se comunică  cu : 
-Institutia Prefectului- judetul Arad- Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic,Relatii 
Publice  Si Secretariat -  Compartimentul Controlul  Legalitatii Actelor si Contencios .
-S.C. Compania de apa Arad S. A.
- Primarul comunei Cermei;
- Cei  interesaţi .  

 Nr.  34 din data de  31  MAI 2010.

PREŞEDINTELE  DE  ŞEDINŢĂ,
  
…................................................................. 

Sas Cristian

Contrasemnează, pentru 
legalitate:

SECRETARUL   comunei 
Cermei 

…………………………………………

L.S.



     R O M Â N I A

      JUDEŢUL                    ARAD

CONSILIUL   LOCAL    AL    COMUNEI    CERMEI

HOTĂRÂREA NR.  32
Din data de  31.05.2010

Privind aprobarea   rectificării   bugetului  local al comunei Cermei

         CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  CERMEI,  întrunit în şedinţa ordinară din   data 
         de 30.03.2010,
         Având  în  vedere:

Initiativa Primarului comunei Cermei, exprimata in expunerea de motive inregistrata cu nr. 
1088/ 05.05.2010; 
-Raportul compartimentului contabilitate nr.1089/ 05.05. 2010 din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;

- H.G.R . nr. 417/ 2010 -Hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Arad, prin care 
se dispune alocarea  la bugetul local  a sumei de  23 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor cu 
curente si de capital;
-  Prevederile art. 36 , alin. 2, lit c. 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 celor 10 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 23 mii lei, pentru finantarea 

cheltuielilor  curente si de capital ,   conform anexei 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 :
               Sas Cristian.                                                                                        Demetrescu  Adriana  

                                                          Secretarul   comunei 
Cermei.



 Nr.   32  din data de  31  MAI 2010.


