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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

PRIVIND   ALEGEREA   PREŞEDINTELUI   DE   ŞEDINŢĂ.

      Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa ordinara în data de 18.12.2009,
               Având în vedere: 
           -   proiectul de hotarare initiat de catre primarul 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 8 .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

PROPUNE:

Articol unic: Alegerea în funcţia de preşedinte de şedinţă pe durata de 3 luni ,
( Ianuarie-Martie )   a domnului consilier  local :  Suciu Leontin.

                                     Iniţiator,                                                                Aviz  legalitate,
                            Vesa  Ioan Daniel                                                        Demetrescu Adriana
                                      Primar    .                                                                      Secretar .
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Privind  aprobarea  rectificării bugetului local.

        Primarul   comunei Cermei, dl. Vesa Ioan- Daniel
        Având  în  vedere:

- H.G.R . nr. 1572/ 2009-Hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru 
judetul Arad, prin care se dispune alocarea  la bugetul local  a sumei de  20 mii lei, 
pentru finantarea cheltuielilor cu ajutorul social la nivelul comunei;

     -  Art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale- actualizata,
      - 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. 6, din   Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice 
locale –R.

PROPUNE:

          Art. unic.: Aprobarea  rectificării bugetului local cu suma de 20 mii lei, pentru 
finantarea cheltuielilor cu ajutorul social la nivelul comunei,   conform anexei la 
prezentul Proiect de  Hotărâre.

   

                                     Iniţiator,                                                                Aviz  legalitate,
                            Vesa  Ioan Daniel                                                        Demetrescu Adriana
                                      Primar    .                                                                      Secretar .
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privind  rectificarea bugetului local 

 Primarul   comunei Cermei, dl. Vesa Ioan- Daniel
        Având  în  vedere:
      - art. 36 , alin. 2, lit c. din   Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice 
       locale –R.
       - HGR. nr. 1572/2009 -Hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul 
Arad pentru finantarea cheltuielilor reprezentand ajutorul social.     
 -Prevederile  art. 45 , alin. 6, din   Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale 
–R.

PROPUNE:

          Art. unic.: Rectificarea bugetului local conform anexei la prezentul proiect.

   

                                     Iniţiator,                                                                   Aviz  legalitate,
                            Vesa  Ioan Daniel                                                         Demetrescu Adriana
                                      Primar    .                                                                      Secretar .


