
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD
COMUNA CERMEI
CONSILIUL LOCAL 

1.

H O T Ă R Â R E A  nr.  71

din 25.XI.2010
privind validarea  unui mandat de  consilier local .

Consiliul local al comunei CERMEI,

Având în vedere:
- Existenta Hotararii nr. 60/ 21.09.2010 a Consiliului local al comunei Cermei prin 
care se  constată incetarea  de drept, inainte de expirarea duratei normale,  a unui 
mandat de consilier local,- DL. Flonta Ioan , ales pe listele P.S.D  la   alegerile 
locale din iunie 2008,   urmare a demisiei acestuia;
-Adresa Organizatiei Teritoriale Arad a P.S.D. , prin care se confirma in scris 
apartenenta  la partid a  domnului Pitas Petru – primul supleant pe listele  P.S.D  la 
alegerile locale din iunie 2008;   
- Procesul-verbal al Comisiei de validare prin care se constată legalitatea alegerii 
domnului consilier local Pitas Petru  primul supleant pe listele  P.S.D.  la   alegerile 
locale din iunie 2008;
- art.6-7 din Anexa nr. 1 la OG 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

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

H O T Ă R Â R E

Articolul 1 : Validarea  in functia de consilier local , devenita vacantă ca 
urmare    a demisiei DL. Flonta Ioan- ales pe listele P.S.D.  la   alegerile locale din 
iunie  2008,    a   domnului  Pitas   Petru  –primul  supleant  pe listele   P.S.D.   la 
alegerile locale din iunie 2008.
Articolul 2.  – Prezenta Hotărâre se afişează şi se  comunica  cu :

- -         Institutia Prefectului- judetul Arad- Directia Controlul Legalitatii 
Actelor, Juridic,Relatii  Publice  Si Secretariat -  Compartimentul Controlul 
Legalitatii Actelor si Contencios .;

                  - Primarul comunei Cermei;
- Domnul  Pitas Petru 
- Cei  interesaţi  

 

 PREŞEDINTELE  DE 
ŞEDINŢĂ,

  
…………………………….………………………

Toma Cornel

Contrasemnează, pentru 
legalitate:

Demetrescu Adriana
Secretarul   comunei 

Cermei ,

L.S.



    R O M Â N I A                                                 

JUDEŢUL          ARAD

                     CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 4

din  data de 31.01.2011

Pentru revocarea in totalitate a  Hotararii nr. 73/ 25.11.2010

Privind   aprobarea trecerii din proprietatea Statului , în proprietatea comunei Cermei , a

- terenului  din din CF . 4281- Cermei, cu nr. top.  1045-1047/74/1,  inclus in nr.top 
cad .CC 977

Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa ordinara în data de   31.01.2011,
     -  Având in vedere:

Proiectul de hotărâre iniţiat de către d-l .primar Vesa Ioan  -Daniel, si Expunerea de motive  a 
initiatorului;

         Raportul  de specialitate întocmit de către secretarul  u.a.t. Cermei 
- Votul  „PENTRU”   al unui numar de 8 consilieri  si o abtinere ( Sas Cristian)exprimat    de 
- catre cei  9 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri în funcţie ,
      -    Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României ,
             In temeiul art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,

HOTĂRĂŞTE:
 

- Art. 1 –Revocarea in totalitate a  Hotararii nr. 73/ 25.11.2010  prin care s-a  aprobat 
trecerea din proprietatea Statului , în proprietatea comunei Cermei , a          terenului 
din CF . 4281- Cermei, cu nr. top.  1045-1047/74/1,  inclus in nr.top cad .CC 977.

- Art. 2.  – Prezenta Hotărâre se afişează şi se  comunica  cu :
   Institutia Prefectului- judetul Arad- Serviciul  Juridic si Contencios Administrativ - 
Compartimentul Controlul    Legalitatii Actelor si Contencios 

           - Primarul comunei Cermei;
          - Cei  interesaţi . 

 Preşedintele  de 
şedinţă,

B e n t e  A u r e l  

Contrasemnează, 
Demetrescu  Adriana  

Secretar.



R O M Â N I A

JUDEŢUL          ARAD

CONSILIUL   LOCAL    AL    COMUNEI    CERMEI

 
 

HOTĂRÂREA NR. 74
din  data de 25.11.2010

Privind aprobarea acceptarii  unei donatii   constând în ”Autospeciala P.S.I.  „  - 

Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa ordinara în data de 25.11.2010,
Având în vedere:  

            -     Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Cermei,     
             -   Dispoziţiile  art. 121,alin 3, din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei  publice 
              locale -R

- Raportul întocmit de către compartimentul contabil al Primăriei comunei Cermei , 
prin care se susţine aprobarea prezentului Proiect  de hotărâre ,

- Votul  în unanimitate „ PENTRU „al unui număr de …11… consilieri  locali 
prezenţi la şedinţă  , din totalul de 11 consilieri locali în funcţie,

- Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României ,
      In temeiul art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala- 
Republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1 – Se aprobă acceptarea   unei donatii   constând în « ”Autospeciala P.S.I.  „  » - 

typ FM 170 DMFA  TLF 16  din partea proprietarului : domnul :  Kahraman Tunkay din Ulm – 
Germania .;

Art. 2 – Prezenta Hotărâre se  afişează şi se comunica:
-         Serviciului juridic şi contencios al Instituţiei  Prefectului- Judeţul Arad
-         Primarului comunei Cermei;
- Celor interesaţi   

 

.

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

Toma Cornel

Contrasemnează,:
Secretarul   comunei 

Cermei ,
Demetrescu. Adriana  

L.S.



         R O M Â N I A

      JUDEŢUL                    ARAD

CONSILIUL   LOCAL    AL    COMUNEI    CERMEI

HOTĂRÂREA NR. .....72....
Din data de  25.11. 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 inregistrata 
              Cu nr.3203    /.2010; 

-Raportul compartimentului contabilitate nr.3204/ 2010 din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;

             - Sumele alocate prin O.U.G. nr. 103/ 22.XI. 2010 ,  Ordonanta pentru 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2010     si   Adresa nr. 44857/  2010 a D.G.F.P. –
Arad,  prin care se   solicita rectificarea  bugetului local   conform actului normativ mai sus 
aratat, precum si  Adresa nr. 1319/2010  a APIA Arad prin care se aloca subventiile pasune;   
 -  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 celor 11  consilieri locali prezenti ,
-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.


