ROMANIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERMEI .
HOTARAREA NR. 60
Din data de 09.08.2011

Privind aprobarea deschiderii unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.,
in vederea derularii operatiunilor bancare ,din creditul in cuantum de 2.000.000 lei
Consiliul local al Comunei Cermei , judeţul Arad, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 09.08.2011
Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei si raportul compartimentului de
specialitate,
În conformitate cu prevederile art.59 alin.(2) a Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.50/ 04.07.2011 privind aprobarea contractarii si
garantarii unei finantari rambursabile in valoare de 2.000.000 lei;
Votul celor 10 consilieri locali prezenti , din totalul de 11 consilieri in functie, exprimat astfel: 9
voturi „Pentru” si 1 ( una )abtinere( Sas Cristian) .
În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin.1, art.36 alin (2) lit. b, alin (4) lit.b precum si art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
Art.1. Contractarea unui credit de 2.000.000 RON pe o perioada de 10 ani de la Unicredit Tiriac Bank.
Art.2. Se aproba deschiderea unui cont in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A., in vederea derularii
operatiunilor bancare din creditul în cuantum de 2.000.000 lei.
Art.3 . Garantarea creditului cu urmatoarele:
● cesiunea incasarilor pana la valoarea maxima acceptata de lege (maxim 30%);
● garantie reala mobiliara asupra conturilor curente ale societatii deschise la Unicredit Tiriac Bank;
● garantie reala mobiliara asupra conturilor curente ale societatii deschise la Trezorerie;
Art. 4 . Persoana desemnata sa semneze contractele de credit si contractele de garantie este dl.Vesa Ioan-Daniel Primarul Comunei Cermei, domiciliat în Cermei, nr. 751 legitimat cu C.I. Seria AR Nr.411505, eliberat de catre
SCLEP Ineu, CNP: 1690321022808
Art. 5. Prezenta Hotărâre se afişează şi se comunică:
● Institutiei Prefectului- judetul Arad-Serviciul Juridic si Contencios Administrativ -Compartimentul
Controlul Legalitatii Actelor si Contencios
● Primarului comunei Cermei;
● Compartimentului propriu de contabilitate,
● UNICREDIT TIRIAC BANK S.A;
● Celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pitas Petru

Contrasemnează
Secretar

jr. Demetrescu Adriana
Nr. 60/ 09.08.2011.

ROMANIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERMEI .
HOTARAREA NR. 61
Din data de 09.08.2011
Privind desemnarea persoanelor imputernicite sa dispuna de contul in lei, deschis la UNICREDIT TIRIAC
BANK S.A.,in vederea derularii operatiunilor bancare
din creditul in cuantum de 2.000.000 lei
Consiliul local al Comunei Cermei , judeţul Arad, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 09.08.2011
Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei si raportul compartimentului de
specialitate,
În conformitate cu prevederile art.59 alin.(2) a Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.50/ 04.07.2011 privind aprobarea contractarii si
garantarii unei finantari rambursabile in valoare de 2.000.000 lei;
Votul celor 10 consilieri locali prezenti , din totalul de 11 consilieri in functie, exprimat astfel: 9
voturi „Pentru” si 1 ( una )abtinere( Sas Cristian) .
În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin.1, art.36 alin (2) lit. b, alin (4) lit.b precum si art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
Art.1. Persoanele desemnate sa dispuna pe durata mandatului de contul in lei, deschis la UNICREDIT
TIRIAC BANK S.A.,in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul de 2.000.000 lei sunt:
● Vesa Ioan-Daniel -Primarul Comunei Cermei, domiciliat în Cermei, nr. 751 legitimat cu C.I. Seria AR
Nr.411505, eliberat de catre SCLEP Ineu, CNP: 1690321022808 – prima semnatura si,
● Sandor Zoia- Referent contabil la Primaria comunei Cermei, domiciliata in Cermei, nr.560 legitimat cu
C.I. Seria AR Nr. 190359 , eliberat de catre SCLEP Ineu, CNP: 2520921022808- a doua semnatura.
Cele doua persoane mai sus imputernicite vor semna documentele legate de operatiunile bancare de utilizare a
acestui cont;

Art. 2. Prezenta Hotărâre se afişează şi se comunică:
●
●
●
●
●

Institutiei Prefectului- judetul Arad- Serviciul Juridic si Contencios Administrativ - Compartimentul
Controlul Legalitatii Actelor si Contencios
Primarului comunei Cermei;
Compartimentului propriu de contabilitate;
UNICREDIT TIRIAC BANK S.A;
Celor interesaţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pitas Petru

Nr. 61/ 09.08.2011.

Contrasemnează
Secretar
jr. Demetrescu Adriana

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERMEI

HOTARAREA NR . 58
Din data de 20.07.2011
Privind aprobarea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
ECO INEU si participarea Comunei Cermei in calitate de asociat
in cadrul acestei asociatii

Consiliul Local Al Comunei Cermei, intrunit in sedinta extraordinara in data de 20.07.2011,
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Cermei ;
Conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr.855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
Potrivit reglementărilor Hotărârii Guvernului României nr.1470/2004 privind aprobarea
Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor,
modificată prin Hotărârea Guvernului României nr.358/2007;
În temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de
alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.101/
2006 privind serviciul de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu reglementările art. 11, 12 şi 13, ale art. 36 alin.2 lit.e şi alin.7 lit.c, precum
şi ale art.45 alin.2 lit.f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. – Se aprobă asocierea Comunei Cermei prin Consiliul Local al Comunei Cermei
Judeţul ARAD, cu Orasul Ineu prin Consiliul Local al Orasului Ineu , Comuna Craiva prin
Consiliul Local al Comunei Craiva, Comuna Apateu prin Consiliul Local al Comunei Apateu,
Comuna Sicula prin Consiliul Local al Comunei Sicula, Comuna Tirnova prin Consiliul
Locala al Comunei Tarnova , Comuna Beliu prin Consiliul Local al Comunei Beliu, Comuna
Seleus prin Consiliul Local al Comunei Seleus , în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ECO INEU , persoană juridică de drept român.
Art. 2. – Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECO INEU , în formele prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 3 – (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO INEU, va avea sediul în România,
Judeţul ARAD, Orasul Ineu str. Republicii nr.5, cam .20 .
(2) – Patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO
INEU va fi de 1600 lei.

(3) – Se aprobă participarea Comunei Cermei prin Consiliul Local al Comunei Cermei ,
la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar, în valoare de 200 lei.
(4) Se aproba suportarea in cote egale pentru fiecare asociat de la bugetul
Comunei Cermei a sumelor necesare dobandirii personalitatii juridice a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ECO INEU – taxe notariale , taxe de timbru judiciar .
Art. 4. – Se împuterniceşte Dl. VESA IOAN DANIEL – Primar Comuna Cermei,
cetăţean român, născut la data de 21.03.1969, în Localitatea Cermei Jud Arad, domiciliat in
Comuna Cermei nr.571 , jud.Arad, posesor al C.I. seria AR, nr 411505 , eliberat(ă) de ..Ineu
la data de 15.09.2008., CNP 1690321022808 , să semneze în numele şi pe seama
Consiliului Local al Comunei Cermei , Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECO INEU, astfel cum sunt prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2
la prezenta hotărâre.
Art. 5. – Pentru desfasurarea procedurilor de dobandire a personalitatii juridice
se imputerniceste Dl Jusca Teodor cetatean roman, domiciliat in Oras Ineu, str. George
Cosbuc , nr.98, jud. Arad ,posesor al CI , seria AR nr. 250042 eliberata de Oras Ineu la
data de 04.03.2005 CNP 1490804022800.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad,
Primarului Comunei Cermei
Compartimentului propriu contabil Buget
ANRSC Deva

Contrasemnează:
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pitas Petru

Nr. 58 / Din data de 20.07.2011

SECRETAR,
Demetrescu Adriana.

ROMÂNIA
JUDEŢUL

ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

CERMEI

HOTĂRÂREA NR.___53____
Din data de 20. 07 .2011
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 extraordinara in data de 20.07.2011
Având in vedere:
-Avizul nr. 1026129 / 22.06.2011 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. 9261/2011 .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 ;
-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 stabilit de catre S.C.

Compania de apa Arad S. A., pentru localitatea Cermei, astfel:
-Pentru populatie
-Pentru rest utilizatori

: 3,29 lei/ mc ( inclusiv TVA)
: 2, 65 lei /mc ( FARA TVA ).

Prezenta hotărâre se afiseaza si se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Arad- Serviciul Juridic si Contencios Administrativ -

Art. 2.

Compartimentul Controlul

Legalitatii Actelor si Contencios

- Primarul comunei Cermei;
- Celor interesaţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pitas Petru

.

CONTRASEMNEAZĂ,
Demetrescu Adriana
Secretar.

ROMÂNIA
JUDEŢUL
CONSILIUL LOCAL

ARAD
AL

COMUNEI

CERMEI

HOTĂRÂREA NR. __56___
Din data de 20 .07. 2011

Privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei Cermei.
Consiliul local al comunei Cermei întrunit în şedinţă extraordinara in data de 20.07.2011
Având in vedere:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Cermei , precum si Expunerea de
motive a acestuia,
-Raportul compartimentului de resort,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (8) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu __10___ voturi” Pentru”, ..0..abţineri şi .1 .vot împotrivă.-exprimate de catre cei __11__
consilieri locali prezenti la sedinta, 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. Se confera Titlul de ,,CETĂŢEAN DE ONOARE” al comunei Cermei
Doamnei : Prof. Univ. Dr. Lizica Mihut- Rector al U. A.V. Arad, si domnilor:
Presedinte al C.J.Arad -Iotcu Nicolae, Prof.Lazureanu Virgil , Prof. Vlad Nicolae si ,
Prof. Nagy Ioan.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Cermei
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin.
(2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la::
Institutia Prefectului- judetul Arad- Serviciul Juridic si Contencios Administrativ Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios.
-Primarul comunei Cermei;
-Doamnei Prof. Univ. Dr Lizica Mihut -Rector al U. A.V. Arad si ,
domnilor: Iotcu Nicolae-Presedinte al C.J.Arad,Prof. Lazureanu Virgil , Prof. Vlad
Nicolae si Prof. Nagy Ioan
- Tuturor celor interesaţi - spre stiinta.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Pitas Petru

Contrasemnează :
Secretarul comunei Cermei
Demetrescu Adriana.

ROMÂNIA
JUDEŢUL

CONSILIUL LOCAL

ARAD

AL

COMUNEI CERMEI

HOTĂRÂREA NR. 55
Din data de 20.07. 2011
Privind prezentarea Raportului de evaluare , intocmit in vederea stabilirii pretului de
vanzare al imobilului din situat in localitatea Cermei, nr. 865. ( apartamentului nr. 3
din imobilul – proprietate privata a comunei Cermei , situat in localitatea Cermei,
nr. 865 , evidentiat in C.F. nr. 300228,
nr. cadastral: 262/III, nr. top. 585/1/3/III.

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

- Adresa nr. 21070ad/ 01.06.2011 a D.G.F.P. Arad prin care ni se comunica modificarea
nivelului maxim al cheltuielilor cu personalul pe anul 2011, de la 1151 mii lei cum a fost initial
la 1181mii lei;
Prevederile art. 123, din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R,
-Votul in unanimitate “ PENTRU ” al celor 11 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 Raportului de evaluare , intocmit in vederea stabilirii pretului de
vanzare al imobilului din situat in localitatea Cermei, nr. 865. ( apartamentului nr. 3
din imobilul – proprietate privata a comunei Cermei , situat in localitatea Cermei,
nr. 865 , evidentiat in C.F. nr. 300228, nr. cadastral: 262/III, nr. top. 585/1/3/III.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a acestei Hotarari se incredinteaza urmatoarele compartimente:
de contabilitate , de achizitii publice ; de urbanism.
Art. 3 – Prezenta Hotărâre se afişează şi se comunică:
Institutiei Prefectului- judetul Arad- Serviciul Juridic si Contencios
Administrativ - Compartimentul Controlul Legalitatii
Actelor si Contencios
-Primarului comunei Cermei;
-Compartimentului propriu de contabilitate,
●
Celor interesaţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pitas Petru.

Contrasemnează :
Demetrescu Adriana
Secretarul comunei Cermei.

ROMÂNIA
JUDEŢUL

CONSILIUL LOCAL

ARAD

AL

COMUNEI CERMEI

HOTĂRÂREA NR. ...52...
Din data de 20.07. 2011

Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cermei
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERMEI, întrunit în şedinţa extraordinară
Având în vedere:
Initiativa Primarului comunei Cermei, exprimata in expunerea de motive si in Proiectul de
hotarare;

- Adresa nr. 28599ad/ 13.07.2011 a D.G.F.P. Arad prin care ni se comunica alocarea sumei de 50
mii lei prin H.G.R. 649/ 2011
Prevederile art. 45, alin.2, lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R,
-Votul in unanimitate “ PENTRU ” al celor 11 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 50 mii lei, primita pentru echilibrarea
bugetului local prin H.G.R. 649/ 2011.
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- Serviciul Juridic si Contencios
Administrativ - Compartimentul Controlul Legalitatii
Actelor si Contencios
-Primarului comunei Cermei;
-Compartimentului propriu de contabilitate,
●
Celor interesaţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pitas Petru.

Contrasemnează :
Demetrescu Adriana
Secretarul comunei Cermei.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA CERMEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 57
din data de 20.07. 2011

Privind atribuirea cu titlu gratuit a lemnelor de foc ,din padurea comunala,
pentru institutiile de invatamant
din comuna Cermei si, pentru Primaria Cermei.
Consiliul Local Cermei, intrunit in sedinta extraordinara in data de 20 .07.2011,
Având în vedere:
-Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Cermei.
-Expunerea de motive prezentata de către primarul comunei Cermei, în calitatea sa de iniţiator,
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
-Dispozitiile Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic- actualizata,
-Prevederile art.36, alin.( 6) ,lit.a) ,pct.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R,
-Votul in unanimitate “ PENTRU ” al celor 11 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. Se atribuie in mod gratuit din , padurea comunala , cantitatea de 203 mc lemn de foc,
in vederea asiguraraii incalzirii pe perioada de iarna , pentru institutiile de invatamant

din comuna Cermei ,precum si pentru Primaria Cermei.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza primarul comunei
Cermei.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei şi Prefectului judeţului Arad şi, se aduce la
cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei comunei Cermei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Petru PITAS

Nr. 57 din data de 20.07.2011.

Contrasemnează
Secretarul comunei Cermei
Adriana DEMETRESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL
CONSILIUL LOCAL

ARAD
AL

COMUNEI

CERMEI

HOTĂRÂREA NR. 49
Din data de 04.07.2011

Privind vanzarea ,prin licitatie publica deschisa,
a apartamentului nr. 3 din imobilul – proprietate privata a comunei
Cermei , situat in localitatea Cermei, nr. 865 , evidentiat in
C.F. nr. 300228, nr. cadastral: 262/III, nr. top. 585/1/3/III.
Consiliul local al comunei Cermei întrunit în şedinţă extraordinara in data de 04.07.2011
Având in vedere:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Cermei ,precum si Expunerea de
motive a acestuia,
-Referatele compartimentelor proprii de urbanism si , contabilitate ;
- Prevederile art. 123, alin.( 1) si alin .( 2) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei
publice
locale –R. precum si dispozitiile din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia,
Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României
Cu 9 voturi” Pentru”, ..0..abţineri şi .-0 .voturi împotrivă.-exprimate de catre cei 9 consilieri
locali prezenti la sedinta, din totalul de 11 consilieri locali in functie,
In temeiul art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Vanzarea ,prin licitatie publica deschisa organizata in conditiile legii, a
apartamentului nr. 3 din imobilul – proprietate privata a comunei Cermei , situat in
localitatea Cermei, nr. 865 , evidentiat in C.F. nr. 300228, nr. cadastral: 262/III, nr. top. 585/
1/3/III.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a acestei Hotarari se incredinteaza urmatoarele
compartimente proprii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cermei: de contabilitate , de achizitii publice ; de urbanism.
Art. 3.– Prezenta Hotărâre se afişează şi se comunică:
Institutiei Prefectului- judetul Arad- Serviciul Juridic si Contencios Administrativ Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios.
-Primarului comunei Cermei;
-Compartimentelor proprii de : contabilitate , de :achizitii publice ; de :urbanism.,
pentru ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari;
Tuturor celor interesaţi - spre stiinta.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Brinduse Petru

Contrasemnează :
Secretarul comunei Cermei
Demetrescu Adriana.

