ROMÂNIA
JUDEŢUL

ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

CERMEI

HOTĂRÂREA NR. 83
din data de 30.09 .2009
PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ.
Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa ordinara în data de 30.09.2009,
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

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Alegerea în funcţia de preşedinte de şedinţă pe durata de 3 luni ,
( Octombrie- Decembrie ) a domnului consilier local : Borha Sever.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S.

Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL comunei Cermei ,

…………………………….…………………………
…………………………….…………………………

Aurel Bente

Demetrescu. Adriana
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- proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Cermei,
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PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S.

Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL comunei Cermei ,

…………………………….…………………………
…………………………….…………………………

Aurel Bente

Iniţiator,
VESA IOAN DANIEL
PRIMAR

Demetrescu. Adriana

Aviz
legalitate,
Demetrescu Adriana.
Secretar.

ROMÂNIA
JUDEŢUL A R A D
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COMUNA CERMEI
COD INREGISTRARE FISCALA: 3520199

PROIECT

HOTARAREA
nr. ……….din data de 30. 09. 2009
privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile
interne/externe in valoare de 3.000.000 lei

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) si alin.(4) lit.b), ale art. 45
alin.(1) si alin.(2),lit.b) ,art. 63 alin.(1) lit.c) si alin.(4) lit.c),
precum si ale art. 115 alin.(1) lit.b), alin.(3),(5) si(6) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu
cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si
functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
tinand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata
prin Legea nr. 199/1997,
tinand seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil,
referitoare la contracte sau conventii,
luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul COMUNEI CERMEI, in
calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr. 2839/ 08.09.2009;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 3066/28. 09. 2009;
c) raportul comisiei de specialitate economica a consiliului local,
constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investitiilor publice de interes local, a caror documentatie
tehnico-economica a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 71/
12. XII. 2006 privind realizarea obiectivelor de investitii “Construire
retea canalizare si statie de epurare” in comuna Cermei , si Hotararea
Consiliului Local nr. 59/ 25. XI. 2008 privind “Realizare sosea centura in
localitatea Cermei”, prevazute in anexa la prezenta,
Consiliul Local al comunei CERMEI cu un numar de 7 voturi „Pentru” si
un vot “ Abtinere” a consilierilor locali prezenţi la sedinta, din totalul
de 11 consilieri locali în funcţie, adopta prezenta,

HOTARARE:
Art. 1. - Se aproba contractarea unei finantari rambursabile
interne/externe in valoare de 3.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani.
Art. 2. Contractarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face
pentru realizarea investitiilor publice de interes local, prevazute in anexa
la prezenta.
Art. 3. - Din bugetul local al COMUNEI CERMEI se asigura integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii
de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la
art. 1.
Art. 4. - (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale,
ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de
internet a COMUNEI CERMEI urmatoarele date:
a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si
orice modificari si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a COMUNEI CERMEI;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de
gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei
finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.
(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a
fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de
lege.
Art. 5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
primarul COMUNEI CERMEI.
Art. 6. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prevazut de lege, primarului comunei si prefectului
judetului ARAD si se aduce la cunostinta publica prin publicarea in
Monitorul Oficial al JUDETULUI ARAD precum si pe pagina de internet
www.cermei.ro.

Presedinte de sedinta,
AUREL BENTE.

Iniţiator,
VESA IOAN DANIEL
PRIMAR

Contrasemneaza :
Secretarul comunei Cermei
Adriana Demetrescu.

Aviz
legalitate,
Demetrescu Adriana.
Secretar
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LOCAL AL COMUNEI

CERMEI

HOTARAREA
din 30.09 2009

privind aprobarea reorganizarii serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta din
comuna Cermei.
Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa în data de 30 .09.2009,
Având in vedere:
- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 790/ 20 XII. 2007 a Prefectului Judetului Arad privind
aprobarea reorganizarii serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta din
judetul Arad, , conform careia serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta
din comuna Cermei, trece din Categoria a IV- a, in categoria a III-a, ( pozitia 17
din Anexa)
- OMAI NR. 718/ 2005 ,pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura
organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, modificat si
completat cu OMIRA nr. 195/ 2007
- Prevederile art. 36, alin.( 6) , lit.a), pct.8 din legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale- Republicata si completata la zi,
Votul „ Pentru „ al celor 9 consilieri locali prezenţi la sedinta ,din totalul de 11
consilieri locali în funcţie ,
- Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României ,
În temeiul prevederilor art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica
locala- Republicată,
HOTĂRĂŞTE :
ART. 1 . Serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Cermei, trece din
Categoria a IV- a, in categoria a III-a.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează dl. Botoc Nicusor- din cadrul
compartimentului propriu pentru situatii de urgenta .
ART. 2. 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 ;

Primaruluicomunei Cermei;

Tuturor celor interesaţi

L.S.

PREŞEDINTELE DE
ŞEDINŢĂ,
Bente Aurel
Iniţiator,
VESA IOAN DANIEL
PRIMAR

Contrasemnează, pentru
legalitate:
SECRETARUL comunei
Cermei
,
Aviz
legalitate,
……………………
Demetrescu Adriana.
Secretar

ROMÂNIA

JUDEŢUL

PROIECT
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

CERMEI

HOTĂRÂREA NR.
Din data de 30. 09. 2009
Modificarea anexei la inventarul H.C.L. nr. 44/ 24.08.2001 privind insusirea
inventarului domeniului public al comunei Cermei.
Consiliul local al comunei Cermei - întrunit în şedinţa ordinară în data de 30.09.2009
In temeiul art.115 alin.(1) lit.b) si cele ale art. 45 alin. ( 1) si alin.(3) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale- Republicată , cu modificarile la zi ;
Având in vedere:
-Prezentarea si supunerea spre aprobare a proiectului de hotarare privind modificarea anexei la
inventarul H.C.L. nr. 44/24.08.2001 privind insusirea inventarului domeniului public al
comunei Cermei –initiat de catre primarul comunei Cermei, dl. Vesa Ioan- Daniel,
-expunerea de motive a primarului comunei Cermei,
-raportul comparimentului propriu “urbanism ” din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Cermei,
- necesitatea si oportunitatea reactualizarii inventarului bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Cermei, asa cum a fost aprobat prin H.C.L. nr. 44/24.08.2001,
- prevederile art.21 alin.(2 ) din Legea nr. 213/1998 Lege privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia,
- prevederile art.36 alin. (2) , lit. c) si alin. (5) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale- Republicată -cu modificarile la zi ;
- Votul în unanimitate „ PENTRU „ al celor 10 consilieri locali prezenţi ,din totalul de
11 consilieri locali în funcţie ,
-Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României ,republicata si actualizata,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Anexa privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Cermei,
aprobata prin H.C.L. nr. 44 din 24.08.2001, se modifica si se completeaza astfel:
• a) la pozitia nr. 4 ,coloana 2, “ Denumirea bunului” strazi Cermei
• b) la pozitia nr. 5 , coloana 2, “ Denumirea bunului” strazi Somosches
• c) modificarea pozitiei nr. 29 , coloana 2, “ Denumirea bunului” va avea urmatorul
cuprins: “ loc de casa ”, iar coloana 3 “ Elemente de identificare” , va avea suprafata
totala( St) 2877 mp.
Art. 3.– Prezenta Hotărâre se afiseaza si se comunica:

-

Institutiei Prefectului- judetul Arad- Directia Controlul Legalitatii Actelor,
Juridic, Relatii Publice Si Secretariat - Compartimentul Controlul
Legalitatii Actelor si Contencios,
Primarului comunei Cermei;
Consiliului judetean Arad,
Tuturor celor interesati .

PREŞEDINTELE DE
ŞEDINŢĂ,
Bente Aurel

Contrasemnează, pentru
legalitate:
Secretarul comunei
Cermei ,
…………………………….………………

Iniţiator,
VESA IOAN DANIEL
PRIMAR

Aviz legalitate,
Demetrescu Adriana.
Secretar

