
    R O M Â N I A                                                     

JUDEŢUL          ARAD

                        CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 15
din  data de  30.03 .2010

Privind aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinara din data de25. 02. 2010
 

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. .660/ 17.03.2010; 
-Raportul secretarului u.a.t.   nr.697./.19.03.2010. din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;
-Avizul favorabil al  comisiei juridice a Consiliului local al comunei Cermei;

- Prezentarea si supunerea spre aprobare a procesului verbal de la  Şedinţa
-  ordinară din 25.02 .2010
- 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 25.02 .2010  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 ,

  
…………………………….…………………………

L.S.



                                                     R O M Â N I A 

                                                   JUDEŢUL               ARAD

                           CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

HOTĂRÂREA  NR. 18
din  data de 30.03.2010

Privind  aprobarea modificarii  Hotararii  nr. 2/ 31.01.2010  a  Consiliului local al comunei 
Cermei – « Organigrama si a  Statul de funcţii  pentru aparatul  de specialitate al primarului 

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. .677/ 19.03.2010; 
-Raportul compartimentului contabilitate nr.680./.19.03.2010. din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
-Avizul favorabil al  comisiei juridice a Consiliului local al comunei Cermei;

     - Adresa nr. 467193/ 17.03.2010 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici , privind 
avizarea favorabila a transformarii postului de referent, clasa III, grad profesional superior în 
postul de inspector, clasa I, gradul profesional principal,  ca urmare  absolvirii unei forme de 
invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea si a promovarii 
examenului sustinut in  data de 02.02.2010.in acest scop de catre d-na Botoc Felicia ;
-   Necesitatea infiintarii unui post de asistent personal pentru persoane cu handicap ;
-  Existenta  Hotararii  nr. 2/ 31.01.2010 a Consiliului local al comunei Cermei  de aprobare a 
   Organigramei  si  a  Statului de  funcţii pentru aparatul  de specialitate al primarului, a carei 
   continut se impune a fi modificat ca  urmare a celor doua situatii mai sus aratate,

            Prevederile  art. 36, alin. (3), litera „b” din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice 
            locale  -R ;

- Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României ,
        În  temeiul  art.  45 alin. (1) din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale-R.

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1:    Modificarea Hotararii  nr. 2/ 31.01.2010 a Consiliului local al comunei Cermei 
privind  aprobarea Organigramei  si  a  Statului de  funcţii  pentru aparatul  de 
specialitate al primarului , astfel:

- Se transforma postul de referent, clasa III, grad profesional superior în  postul de 
inspector, clasa I, gradul profesional principal,  ca urmare  absolvirii unei forme de 
invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea si a promovarii 
examenului sustinut in  data de 02.02.2010.in acest scop de catre referent :d-na 
Botoc Felicia ;

- Se infiinteaza  un post de asistent personal pentru persoane cu handicap .

                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 ;
-Compartimentelor  proprii de: contabilitate , resurse umane ,si, asistenta sociala.
-  Primarului comunei Cermei;
- Celor interesaţi .  

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
               SUCIU LEONTIN           .                      Demetrescu  Adriana

                             Secretar.

Nr.__.18..._ din data de 30.03. 2010



    R O M Â N I A                                                     

JUDEŢUL          ARAD

                        CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 16
din  data de  30.03 .2010

Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, 
a unui  mandat de consilier local

 
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. .660/ 17.03.2010; 

   Prevederile art. 9 , alin.(2) , lit. a) din Legea nr. 393/2004  – Lege privind Statutul alesilor 
       locali;

-Demisia inregistrata cu numarul 632/15.03.2010 a  domnului consilier local Han 
Virgil , ales pe listele P.N.L.  la alegerile locale din iunie 2008,  

-Raportul secretarului u.a.t.   nr.697./.19.03.2010. din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;

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

 
HOTĂRĂŞTE :

 
Art. 1 – Constată incetarea  de drept, inainte de expirarea duratei normale, 

                         a unui  mandat de consilier local,- DL. Han Virgil, ales pe listele P.N.L  la  
                        alegerile locale din iunie 2008,   urmare a demisiei acestuia.

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 ,

  
…………………………….…………………………

L.S.



R O M Â N I A

JUDEŢUL               ARAD

CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI

HOTĂRÂREA  NR. 17
din  data de 30.03. 2010

    
Privind aprobarea  modificarii art. 1 din Hotararea nr. 9/ 25.02.2010

 a Consiliului local al comunei Cermei   de stabilire a  pretului  la serviciul de alimentare cu  apa 
potabila.

 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. .677/ 19.03.2010; 
-Raportul compartimentului contabilitate nr.680./.19.03.2010. din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
-Avizul favorabil al  comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Cermei;
Hotararea nr. 9/ 25.02.2010  a Consiliului local al comunei Cermei prin care se , la art. 1 se 
stabileste  stabileste Pretul  la serviciul de alimentare cu  apa potabila de catre   S.C. 
Compania de apa Arad S. A., pentru localitatea Cermei, astfel:
-Pentru populatie            : 1.70 lei/ mc ( inclusiv  TVA)
-Pentru rest utilizatori    : 1.70 lei/mc (  inclusiv  TVA  ).
Adresa nr. 3025/08.03..2010 .a operatorului regional S.C. Compania de apa Arad S. 
A. prin care se comunica faptul ca vor fi preluate de catre operator doar localitatile care 
accepta planul de evolutie a tarifelor operatorului regional;. 
- 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) 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.  Aprobarea modificarii art. 1 din Hotararea nr. 9/ 25.02.2010  a Consiliului local al 
               comunei Cermei ( Pretul  la serviciul de alimentare cu  apa potabila) astfel:

- Pentru populatie            : 2,75 lei/ mc ( inclusiv  TVA)
-Pentru rest utilizatori    :  2,31 lei/mc (  fara  TVA  ).
    Art. 2.   Prezenta hotărâre se afiseaza si se comunică la: 
-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.
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul AradConsiliul Judeţean 
Arad 
- Primarul comunei Cermei;
- Celor interesaţi .  

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
               SUCIU LEONTIN           .                      Demetrescu  Adriana

                             Secretar.



R O M Â N I A

JUDEŢUL               ARAD

CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI

HOTĂRÂREA  NR. 20
din  data de 30.03. 2010

    
Privind aprobarea   inchirierii    pasunii comunale, catre crescatorii de animale de pe raza 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. .677/ 19.03.2010; 
-Raportul compartimentului contabilitate nr.680 / 19.03.2010. din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
-Avizul favorabil al  comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Cermei;
Dispozitiile art. 18, alin.(2) din Legea nr. 72/ 2002, Legea zootehniei- actualizata;
-Solicitarile crescatorilor de animale de a li se pune la dispozitie pasunea comunala, in 
vederea obtinerii de subventii pentru suprafetele respective , proportional cu animalele 
detinute;
-Adresa nr. 155/ 18.02.2010 a APIA –ARAD ,(Anexata prezentei)
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.  Aprobarea inchirierii pana in data de 31. X. 2012 a pasunii comunale  catre 
crescatorii de animale de pe raza comunei Cermei, cu plata de catre acestia catre comuna 
Cermei a sumei de 80 lei/ ha / sezon pasunat. Scopul inchirierii este acela de a le permite 
depunerea de cereri unice de plata  catre APIA in vederea obtinerii subventiilor pentru 
suprafetele respective,proportional cu animalele detinute;
    Art. 2.   Prezenta hotărâre se afiseaza si se comunică la: 
-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.
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul AradConsiliul Judeţean 
Arad 
- Primarul comunei Cermei;
- Celor interesaţi .  

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
               SUCIU LEONTIN           .                      Demetrescu  Adriana

                             Secretar.



R O M Â N I A                    

JUDEŢUL          ARAD

                        CONSILIUL   LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 22
din   data de  30.03. 2010

 

PRIVIND   ALEGEREA   PREŞEDINTELUI   DE   ŞEDINŢĂ.

           -   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. .660/ 17.03.2010; 
-Raportul secretarului u.a.t.   nr.697./.19.03.2010. din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;
-Avizul favorabil al  comisiei juridice a Consiliului local al 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 10 
.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 ,
( Aprilie-mai-iunie)   a domnului consilier  local :  Sas Cristian.

PREŞEDINTELE  DE  ŞEDINŢĂ,

  
…………………………….…………………………

                    Suciu Leontin

Contrasemnează, pentru 
legalitate:

SECRETARUL   comunei 
Cermei 

……………………………..

L.S.



                      


