
                                                                                                          

 

  R O M Â N I A                                                  

 JUDEŢUL          ARAD 

                    CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI  

  

 

HOTĂRÂREA NR. 36 

din  data de 31. 05. 2011 
 

Privind aprobarea   contului de încheiere a exerciţiului bugetar,  

pentru anul 2010. 

  

Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa ordinara în data            de 

31.05.2011, Având in vedere: 

- Proiectul de hotarare si Expunerea de motive a primarului  

- comunei Cermei 

- Raportul întocmit de către compartimentul propriu contabil  , 

- Prevederile art. 36, alin. 4, lit. a) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publica locala –R. 

- Votul unanim „Pentru”„ al celor 11 consilieri locali prezenţi ,din totalul de 

11 consilieri în  funcţie , 

- Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României , 

In temeiul art. 46, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica 

locala, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art. 1 – Aprobă  contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe  anul      2010,  

conform Anexelor   care fac  parte din prezenta                            Hotărâre. 

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; 

-          Celor interesaţi    

 

  

 

 

 

 
 

    Nr. ___36_ din data de_31. 05.2011 

PREŞEDINTELE  DE  ŞEDINŢĂ, 

   
…………………………….………………………… 

Brinduse Petru 



Contrasemnează, pentru legalitate: 
SECRETARUL   comunei   Cermei ,  

   
…………………………….………………………… 

 

Demetrescu  Adriana   


 

L.S. 



 

R O M Â N I A                                                  

 JUDEŢUL          ARAD 

                   CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI  

  

  

HOTĂRÂREA NR. _41 

din  data de 31_05.2011 

 

Privind declararea de interes public local a unor bunuri 
 

         CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  CERMEI,  întrunit în şedinţa ordinară  

           Având  în  vedere: 

          Initiativa Primarului comunei Cermei, exprimata in expunerea de motive si in Proiectul                                         

             de    hotarare; 

         - Adresa nr. 3674/ 15.03.2011 a S.C.COMPANIA DE APA S.A. ARAD 

-Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 
 -  Prevederile  art.36 , alin. (2) , lit c) si d) , precum si ale art.120 . din   Legea nr. 215/2001, 

Legea      administraţiei          publice  locale –R.  
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei, 

-Votul “Pentru “ in unanimitate   al  celor 11 consilieri  locali , 

-Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României 

       In temeiul art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art. 1:  Declararea ca fiind de interes public local a bunurilor reprezentand mijloace 

fixe – apometre de pe raza comunei Cermei, prevazute in Anexa nr.1, care face parte 

integranta din prezenta Hotarare.  

         Art. 3 – Prezenta Hotărâre se  afişează şi se comunică: 

Institutiei Prefectului- judetul Arad- Serviciul  Juridic si Contencios Administrativ -  

ompartimentul Controlul    Legalitatii Actelor si Contencios 

- Primarului comunei Cermei; 

                            -Compartimentelor   proprii :  de  contabilitate  si   :    de urbanism, ; 

-  Celor interesaţi .   

 

 

 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                                               

                                                                                                             Contrasemnează : 

            Brinduse Petru .                                                            Demetrescu  Adriana   

                                           Secretarul   comunei   Cermei. 

 

 

Nr. __41 _ din data de_31. 05.2011 



                                                                                                 

R O M Â N I A 

 

JUDEŢUL                    ARAD 

 

CONSILIUL   LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr.37 

                                          Din data de _31_.05.2011 

 

  Privind  aprobarea   taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2012 
 

            CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  CERMEI,  întrunit în şedinţa ordinară  

         Având  în  vedere: 

Initiativa Primarului comunei Cermei, exprimata in expunerea de motive si in 

Proiectul de Hotarare,  

-Raportul compartimentului impozite-taxe , din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului,întocmit de către inspector  Boţoc Felicia –operator rol; 

 Dispoziţiile  Legii 571/ 2003 -Codul fiscal , cu modificările la zi , 

                         -Prevederile  art. 27 şi art. 36, alin.4, lit.c., din Legea nr. 215/2001, Legea            

                          administraţiei  publice locale.-R. 

 Votul “Pentru “ in unanimitate   al  celor 11 consilieri  prezenţi la şedinţa din 

totalul de 11 consilieri în funcţie ;  

 Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României , art. 61 alin. (2 )  din Legea 

215/2001, Legea administraţiei publice locale-R, 

 art.  45 alin. (2 ) lit.c  din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice 

locale-R, 

În  temeiul  art.  45 alin. (1) din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale-R 

                

HOTĂRĂŞTE: 

        Art.1:  Nivelul  taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2012 este la acelaşi nivel pe 

care l-au avut în  anul 2011, in plus,  introducandu- se  doar taxa de divort de 300 lei,  iar 

taxa de paza se majoreaza de la 15 lei/ gospodarie/an ( cum a fost in anul 2011) ,  

 la 20 lei/gospodarie/an( pentru anul 2012) 

              Art. 2  . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează  inspectorul   

                            de la compartimentul taxe-     impozite. 

              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; 

- Inspectorului  taxe- impozite. 

- Celor interesaţi . 

 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE  DE  ŞEDINŢĂ, 

 ……………………………. 

 

Brinduse Petru.

Contrasemnează, pentru legalitate: 
SECRETARUL   comunei   Cermei  

………………………………………… 

 

Cjr.Demetrescu  Adriana  

L.S. 



Nr.   ___ din data de .31.05.2011. 



  

 

                                                      R O M Â N I A          

 

      JUDEŢUL                    ARAD 

 

CONSILIUL   LOCAL    AL    COMUNEI    CERMEI 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 38 

din  data de _31_05.2011 
 

 

Privind  aprobarea  alocării  din bugetul local a sumei de 12.000 lei  pentru organizarea 

celei de  a  -VII-  a editii a   traditionalei „ ÎNTÂLNIRII  CU  FIII  SATULUI ”  ,   

în luna  august,   2011 . 

 

        Consiliului local Cermei, întrunit în şedinţă ordinară  Având  în  vedere: 

- Dispoziţiile  art. 36,alin 6, lit. a, pct. 4, din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei 

publice locale- R 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Cermei, 

- Raportul comisiei  de specialitate  din cadrul Consiliul local   al  comunei Cermei, 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei    comunei 

Cermei, 

- Votul „pentru”   al  celor 11  consilieri  locali  prezenţi la şedinţa din totalul de 11 

consilieri în funcţie ;  

- Prevederile art. 61, alin. ( 2) din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice 

locale-R . 

- Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României , 

        În  temeiul  art.  45 alin. (1) din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale-R 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

          Art.  1. Aprobarea  alocării  din bugetul local a sumei de 12.000 lei pentru organizarea 

 „ ÎNTÂLNIRII  CU  FIII    SATULUI ”,  editia a VII-a , august -2011. 

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

           -Serviciului juridic şi contencios din cadrul Prefecturii judeţului  Arad; 

           -Primarului comunei Cermei; 

                  -Celor interesaţi . 

 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează : 

                                                                                                      Secretarul   comunei   Cermei   

       
…………………………….………………………… 

 

Brinduse   Petru                                                    Demetrescu. Adriana  

LL.S. 

 



                                                                                  

ROMÂNIA  

COMUNA CERMEI 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR. 40 /  31.05.2011 

privind mandatarea reprezentantului  modificarea Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă si de canalizare 

Consiliul Local .al  comunei Cermei  întrunit în şedinţă la data de  31.05.2011 

Având în vedere:  

 Adresa nr.. 457/18.05.2011  a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Canalizare Judetul Arad prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a 

Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare 

pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din 

judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) ; 

 Hotărârea nr.55/25.02.2011 prin care Consiliului Judetean Arad a aprobat Studiul de 

specialitate si de oportunitate privind livrarea de apă în Ungaria;  

 Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii 
nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice si ale Legii nr. 241/2006 

privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 Avizul favorabil al Ministerului Mediului si Pădurilor, eliberat potrivit art. 8 alin.6 
din Contractul de Finantare nr. 101709/20.05.2010; 

 Votul “Pentru “ in unanimitate   al  celor 11 consilieri  locali,  

 

 

HOTĂRĂŞTE  

 

Art. 1 – Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă 

si de canalizare, pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional), ce a fost 

aprobat prin Hotararea nr. ....93.. / .18.12.2009.... a Consiliului Local .....Cermei..., prin 

Actul Adiţional nr. 1/2011, în forma prevăzută în Anexă  la prezenta hotărâre, prin 

scoaterea din lista bunurilor concesionate de către Consiliul Judetean Arad către S.C. 

Compania de Apă  Arad S.A. a următoarelor bunuri: FORAJ SP 74, FORAJ SP 75,  FORAJ 

SP 76, FORAJ SP 77, FORAJ SP 78, FORAJ SP 79, FORAJ SP 80, FORAJ SP 81, FORAJ 

SP 82, FORAJ SP 83, FORAJ SP 84, FORAJ SP 85, FORAJ SP 86, FORAJ SP 87, FORAJ 

SP 88, FORAJ SP 89, FORAJ SP 90, FORAJ SP 91, FORAJ SP 92, FORAJ SP 93 si a 

mijloacelor fixe din frontul de captare Nord care apartin forajelor 74 – - 93.  Lista acestor 

bunuri se află în Anexa 15  postată pe site-ul www.adiac-arad.com. 

Art. 2 – Toate  celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de 

alimentare cu apă si de canalizare nr. 648/31.12.2009, rămân nemodificate. 

Art. 3 –Comuna _Cermei  confirma prin prezenta hotarare ca modificarea   Contractului de 

Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 648/31.12.2009 prin 

Actul Aditional nr. 1/ 2011 : 

 nu afectează capacitatea operatorului regional de furnizare a apei potabile, în 

http://www.adiac-arad.com/
http://www.adiac-arad.com/


aceleasi conditii de continuitate, cantitate, calitate (inclusiv respectarea 

indicatorilor de performantă) stipulate în prezent, în  Contractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 648/31.12.2009, c 

ătre toti utilizatorii din aria de operare, 

                     si 

 nu va avea un impact negativ asupra tarifului de servicii apă în perioada de 
referintă din analiza cost – beneficiu din cadrul Aplicatiei de Finantare aferentă  

Contractului de Finantare nr. 101709/20.05.2010. 

Art. 4 – Se  împuterniceşte Dl  Vesa Ioan- Daniel, primar al comunei ..Cermei, cetăţean 

român, născut(ă) la data de 21.03.1969...... la Cermei domiciliat(ă) în .....Cermei., posesor al 

B.I. / C.I. seria ..Ar., nr. .411505......., eliberat(ă) de ..Ineu.... la data de ......, să semneze în 

numele şi pe seama Consiliului Local .......Cermei...., Actul Adiţional la Contractului de 

Delegare a Gestiunii  serviciului de alimentare cu apă si canalizare pentru proiectul 

„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; 

beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre . 

Art. 5 – Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul Arad, 

cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele şi pe seama membrilor 

asociaţi, Actul Aditional nr.1/2011 la Contractul de Delegare nr. 648/31.12.2009, prin reprezentantul 

său legal, dl. Ioţcu Nicolae - Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare 

Judeţul Arad. 

Art. 6 – Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local ....... vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică la:  

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad  

 Consiliul Judeţean Arad  

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

   Brinduse Petru                                                        CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                     SECRETAR  

                                                                                       Demetrescu Adriana 



                                                                                          

                                                       R O M Â N I A                            

 

      JUDEŢUL                    ARAD 

 

CONSILIUL   LOCAL    AL    COMUNEI    CERMEI 
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 39 

Din data de  31.05.2011 

 

Privind aprobarea inchirierii unui spatiu- cu alta destinatie decat aceea de 

locuinta-  situat  in localitatea Somosches , nr.  181. 
 

 Consiliul local al comunei Cermei întrunit în şedinţă ordinara 

 Având in vedere: 

-Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Cermei ,  

Prevederile art. 123, alin.( 1) si alin .( 2) din   Legea nr. 215/2001, Legea 

administraţiei publice        locale –R. 

             Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României 

Cu  11 voturi” Pentru”, ..0..abţineri şi .-0 .voturi împotrivă.-exprimate de catre cei 

11 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:  Aprobarea  inchirierii prin licitatie publica a  unui spatiu – cu alta destinatie  

                       decat  aceea    de locuinta-, proprietatea comunei Cermei,  situat in localitatea   

                        Cermei, satul :  Somosches , nr.  181. 

         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 contabil si comisiei de licitatie din cadrul 

Primariei Cermei , pentru ducerea la indeplinire  a prezentei Hotarari;    

-           Tuturor  celor interesaţi   - spre stiinta.  

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                               

                                                                                                 Contrasemnează :        

                                                                Secretarul   comunei   Cermei  

                 Brinduse Petru                                               Demetrescu  Adriana.   

      

 

   Nr.  39 / 31.05.2011. 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL               ARAD 

CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. ___42__ 

din  data de  31.-05.2011 

     

 Privind mandatarea reprezentantului comunei Cermei  pentru 
 a vota unele modificari, in A.G.A.  a  S.C. Compania de apa Arad S. A. 

   

Consiliul Local al comunei Cermei, Având in vedere: 

- Adresa nr. 7214/ 20.05.2011 .a  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, 

   

HOTARASTE : 
 

Art.1.  Se mandateaza  dl. inspector Rosca Cristian, reprezentant al comunei 

Cermei.,cetăţean român, născut la data  de.14.01.1985... în ..Cermei, judeţul Arad, 

domiciliat în .Cermei nr..794, posesor al CI  seria .AR, nr. 364914 eliberat 

de.INEU..la data de .21.Xl.2008., să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local 

al comunei Cermei  in A.G.A.  a  S.C. Compania de apa Arad S. A., urmatoarele: 

-Modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă si de 

canalizare, 

 a Operatorului  Regional S.C. Compania de apa Arad S. A. si semnarea acestei 

modificari din partea operatorului de catre domnul Banatean Gheorghe, Director 
general al Companiei. Contractul va fi modificat prin Act aditional, prin care 20 de 
foraje ,apartinand C.J.Arad, vor fi scoase din lista bunurilor concesionate 

Companiei.  
– Trecerea in domeniul public a unor bunuri aflate in proprietatea Companiei prin 

vanzare. 
    Art. 2.   Prezenta hotărâre se afiseaza si se comunică la:  

Institutia Prefectului- judetul Arad- Directia Controlul Legalitatii Actelor, 

Juridic,Relatii  Publice  Si Secretariat -  Compartimentul Controlul  Legalitatii 

Actelor si Contencios . 

- S.C. Compania de apa Arad S. A. 

- Primarul comunei Cermei; 

- Celor interesaţi .   

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

               Brinduse Petru           .              Demetrescu  Adriana 

                            Secretar. 


