ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA CERMEI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea unui mandat de consilier local

Primarul comunei Cermei, dl. Vesa Ioan- Daniel

Avand in vedere:
-Existenta Hotararii nr. 16/ 30.03.2010 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. Han Virgil, ales pe listele P.N.L la alegerile locale din
iunie 2008, urmare a demisiei acestuia;
- Adresa nr. 08151/ 27.04.2010 a Organizatiei Teritoriale Arad a PNL , prin care se
confirma in scris apartenenta la partid a domnului Brînduşe Petru –primul supleant
pe listele P.N.L la alegerile locale din iunie 2008,
- procesul-verbal al Comisiei de validare prin care se constată legalitatea alegerii
domnului consilier local Brinduse Ioan- primul supleant pe listele P.N.L 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
localaRepublicată, :
Propune:
Articolul 1 : Validarea in functia de consilier local , devenita vacantă ca
urmare
a demisiei DL. Han Virgil- ales pe listele P.N.L la alegerile locale din iunie
2008, a domnului Brînduşe Petru –primul supleant pe listele P.N.L la alegerile
locale din iunie 2008.

.

Iniţiator,
Vesa Ioan Daniel
Primar .

Aviz legalitate,
Demetrescu Adriana
Secretar .

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA CERMEI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Procesului- verbal de la şedinţa
anterioara a consiliului local al comunei Cermei

Primarul comunei Cermei, dl. Vesa Ioan- Daniel
Având în vedere:
Prezentarea si supunerea spre aprobare a procesului verbal de la Şedinţa din
25.02.2010.2009 a Consiliului local al comunei Cermei
Prevederile art. 42, alin.(2) ,(4) si ( 5) din Legea 215/2001 – Republicată,
-Prevederile art.. 45 , alin. 6, din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice
locale –R.

PROPUNE:
Art. unic.: Aprobarea procesului verbal de la şedinţa consiliului local al comunei
Cermei din data de 30.03.2010, in forma prezentata.

Iniţiator,
Vesa Ioan Daniel
Primar .

Aviz legalitate,
Demetrescu Adriana
Secretar .

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA CERMEI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind mandatarea domnului__ROSCA CRISTIAN_, pentru a reprezenta comuna Cermei in
A.G.A. a S.C. Compania de apa Arad S. A.

Primarul comunei Cermei, dl. Vesa Ioan- Daniel
Având în vedere:
-Faptul ca localitatea Cermei este membra a Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Apă Canalizare judeţul Arad- Solicitarea telefonica a S.C. Compania de apa Arad S. A. ( operator regional
desemnat de catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
Consiliul Judeţean Arad )
- 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 ;
Prevederile art. 44, alin. (1) si( 2) a Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
-Prevederile art.. 45 , alin. 6, din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice
locale –R.

PROPUNE:
Art. unic.: Se madateaza dl._ROSCA CRISTIAN_,cetăţean român, născut la data
de.__14.01.1985.. în .._ARAD judeţul Arad, domiciliat în .Cermei nr..794_ posesor al
CI seria .AR, nr._387317 eliberat de._INEU_.la data de .28.03.2008_, să reprezinte
comuna Cermei si Consiliul Local al comunei Cermei in A.G.A. a S.C. Compania de
apa Arad
S. A.,

Iniţiator,
Vesa Ioan Daniel
Primar .

Aviz legalitate,
Demetrescu Adriana
Secretar .

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA CERMEI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea pretului la serviciul de alimentare cu apa potabila,
stabilit de catre operatorului regional S.C. Compania de apa Arad S. A.

Primarul comunei Cermei, dl. Vesa Ioan- Daniel
Având în vedere:
- Adresa nr. 4557/ 07.04.2010 .a operatorului regional S.C. Compania de apa Arad S. A
-Avizul nr. 3416642/M.L.M / 01.04.2010 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.
- 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,

PROPUNE:
:
Art.1.

Se aproba pretul la serviciul de alimentare apa potabila stabilite de catre S.C.

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

Iniţiator,
Vesa Ioan Daniel
Primar .

: 2,81/ mc ( inclusiv TVA)
: 2,36/mc ( FARA TVA ).

Aviz legalitate,
Demetrescu Adriana
Secretar .

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA CERMEI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
PENTRU ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI CERMEI

Primarul comunei Cermei, dl. Vesa Ioan- Daniel
Având în vedere:
-Nota de constatare nr. 2665/ 20.04.2010 a Instituţiei Prefectului- Jud. Arad, din care rezultă
necesitatea actualizarii
Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al primarului comunei Cermei , adoptat prin Hotararea nr. 3/ 27.01.2005 a
Consiliului local al comunei Cermei, prin stabilirea atributiilor, organiyarea si
functionarea compartimentului de relatii cu publicul;
- Proiectul de hotărâre iniţiat de către d-l . primar Vesa Ioan Daniel ,
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cermei,
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Cermei
În temeiul art. 46 alin. (5) din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale.

PROPUNE:
Art.1: Actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al primarului comunei Cermei conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

Iniţiator,
Vesa Ioan Daniel
Primar .

Aviz legalitate,
Demetrescu Adriana
Secretar .

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA CERMEI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind achizitionarea unei autoutilitare la Primaria comunei Cermei.
Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa ordinara în data de 29.04.2010,
Având in vedere:
- Initiativa Primarului comunei Cermei, exprimata in expunerea de motive inregistrata cu
nr. . 827/ 09.04.2010;
-Raportul nr. 891/ 20.04.2010. a compartimentului contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Cermei
Prevederile art.123 alin.( 1 ) si urmatoarele din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale- Republicată ;
Dispoziţiile din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, -actualizata,
In temeiul art. 45, alin.( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica localaRepublicată,
PROPUNE :
Art. 1: Achiziţionarea unei autoutilitare la Primaria comunei Cermei, cu respectarea
dispozitiilor legale stabilite prin Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, -actualizata.

Iniţiator,
Vesa Ioan Daniel
Primar .

Aviz legalitate,
Demetrescu Adriana
Secretar .

