ROMÂNIA
JUDEŢUL

ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERMEI
HOTĂRÂREA NR.37
Din data de 30.05.2012
Privind însuşirea unui Rapoart de expertiză tehnică
de evaluare terenuri.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERMEI, întrunit în şedinţa ordinară in data de
30.05.2012
Având în vedere:
Initiativa Primarului comunei Cermei, exprimata in expunerea de m otive si in Proiectul de
hotarare;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei,

Prevederile art. 123, din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,-R,
- Cu 9 voturi „PENTRU”, astfel exprimat de către cei 9 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: Însusirea unui Rapoart de expertiză tehnică de evaluare teren conform
Anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre
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;
-Compartimentelor proprii : de contabilitate ; de achizitii publice ; de
urbanism.
Celor interesaţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bente Aurel .

Contrasemnează :
Demetrescu Adriana
Secretarul comunei Cermei.

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
COMUNA CERMEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 35
Din data de 30.05.2012
Privind infiintarea structurii de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului ,
urbanismului si autorizarii lucrarilor de constructii
Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa ordinară in data de 30.05.2012,
Având în vedere:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de către d-l . primar Vesa Ioan Daniel ;
- Expunerea de motive a initiatorului proiectului ,
-prevederile art. art. 36 alin. (2 ) lit. a). coroborate cu cele ale art. 61, alin.(3) din Legea
215/2001, Legea administraţiei publice locale-R.
- Raportul compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei,
-Votul in unanimitate “ PENTRU ” al celor 9 consilieri locali prezenti , din totalul de 11 consilieri in
functie,
Dispozitiile art.8 alin. 1 din Ordinul MTC nr. 1430/ 2005 , Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
- Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României
-Prevederile art.. 45 , alin. 1, din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale –R.

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă infiintarea structurii de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului ,
urbanismului si autorizarii lucrarilor de constructii. Structura este formata din postul de
consilier I superior, , din cadrul compartimentului “urbanism”, in conformitate cu
Organigrama si Statul de functii pe anul 2012 .
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 .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bente Aurel .

Contrasemnează :
Demetrescu Adriana
Secretarul comunei Cermei.

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
COMUNA CERMEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 35
privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna CERMEI este
membru asociat

Consiliul Local CERMEI. întrunit în şedinţă la data de 30.05.2012
Având în vedere:

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Rapoartele de specialitate si Avizele comisiilor de specialitate .
Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă
şi de canalizare,
- Votul „Pentru” in unanimitate , exprimat de cei 9 consilieri prezenti , din totalul de 11 consilieri
locali în funcţie ,
În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 2/2012.
Art. 2 - Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul
Arad, prin Actul Adiţional nr. 2/2012,
Art. 3 – (1) Se aprobă aderarea comunei Șeitin și a comunei Frumușeni la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
(2) Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul
Arad la suma de 41.000 lei.
Art. 4 - Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local Cermei , în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad să voteze în favoarea adoptării Actelor

Adiţionale la Actul constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul
Arad,

Art. 5 - 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
CERMEI., eliberat(ă) de SCLEP Ineu , LA 29.10.2008, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local
CERMEI...., Actele Adiţionale anexate la prezenta hotărâre.
Art. 6 - În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local .Cermei ,desemnat la art. 4 şi 5 de mai sus, se află în
imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele consiliului local vor fi reprezentate de Borha Sever
în calitate de Viceprimar ., cetăţean român, născut(ă) la data de 13.11. 1970 la .Ineu, domiciliat(ă) în
Cermeiposesor al B.I. / C.I. seria ...AR, nr. 127052..., eliberat(ă) de SCLEP Ineu.
Art. 7 - Se împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, cetăţean român, născut(ă) la data de 28.08.1974 la
Braşov, oraşul Rupea, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. nr. ...., ap. ......, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria AR,
nr. CERMEI.... eliberat(ă) de. la data de să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea
modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa
Judecătoriei Arad.
Art. 8 - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 7 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării
mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi
Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de
D-na. Mirela Tamaş, cetăţean român, născut(ă) la data de la munjud. domiciliat(ă) în mun. str. ......, nr. I..., jud.
Arad, posesor al B.I. / C.I. seriaAR, nr. CERMEI.., eliberat(ă) de Mun. la data de
Art. 9 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINTA
Bente Aurel


Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL comunei Cermei ,

L.S.
…………………………….…………………………

Demetrescu. Adriana


ROMÂNIA
JUDEŢUL

ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERMEI
HOTĂRÂREA Nr.__34__
Din data de _30.05.2012
Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013
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;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei,
 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 9 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 2013 este la acelaşi nivel pe care l-au
avut în anul 2012.
Art. 2. Se aproba Regulamentul privind eliberarea avizului program de functionare pentru
desfasurarea activitatilor comerciale in comuna Cermei
Art. 3 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează inspectorul
de la compartimentul taxe- impozite.
Art. 4. 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,

 …………………………….
L.S.

Bente Aurel.

Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL comunei Cermei

…………………………………………
Cjr.Demetrescu Adriana



ROMÂNIA
JUDEŢUL

ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERMEI
SI CONTINUARE VEZI CA ESTE TOT BUT, CU STRAZI ... !!!
HOTĂRÂREA NR.__33__
din data de 22. 05 . 2012.

Privind privind redenumirea drumurilor de exploatatie D.E 846/1 si D.E. 1237 , in
drumuri agricole D.A.1 si D.A. 2, precum si aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru amenajarea infrastructurii acestora
Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa în data de 22.05. 2012
Având în vedere:
-Faptul că , prin Hotărârea nr. 54 / 20.07.2011 a consiliului local al comunei Cermei s-a
hotărât asocierea la GAL „Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb Si Negru”,
- proiectul de hotarare privind redenumirea drumurilor de exploatatie D.E 846/1 si D.E.
1237 , in drumuri agricole D.A.1 si D.A. 2, precum si aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru amenajarea infrastructurii acestora
- Raportul întocmit de către compartimentul propriu urbanism ,
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei,
-Prevederile art. 3, lit. b) din O.G. nr. 43/ 1997 Ordonanta privind regimul juridic al drumurilor
- Dispozitiile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
- Prevederile art.36 , alin. (6) , lit .a) , pct 11 din Legea nr. 215/2001, Legea
administraţiei publice locale –
- Cu unanimitate de voturi „ PENTRU” astfel exprimate de către cei 10 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1: Redenumirea drumurilor de exploatatie D.E 846/1 si D.E. 1237 , in drumuri

agricole D.A.1 si D.A. 2, precum si , aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru amenajarea infrastructurii acestora, conform Anexei la prezenta.

-

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
PRESEDINTE,

Bente Aurel

ROMÂNIA

Contrasemnează, pentru legalitate:
Secretarul comunei Cermei ,
Demetrescu Adriana

JUDEŢUL

ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERMEI

HOTĂRÂREA NR.__33__
din data de 22. 05 . 2012.

Privind privind schimbarea denumirii din “drum” in “strazi” , precum si aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea infrastructurii acestora
Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa în data de 22.05. 2012
Având în vedere:
-Faptul că , prin Hotărârea nr. 54 / 20.07.2011 a consiliului local al comunei Cermei s-a
hotărât asocierea la GAL „Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb Si Negru”,
- proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii din “drum” in “strazi” precum si
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea infrastructurii acestora
- Raportul întocmit de către compartimentul propriu urbanism ,
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei,
-Prevederile art. 3, lit. b) din O.G. nr. 43/ 1997 Ordonanta privind regimul juridic al drumurilor
- Dispozitiile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
- Prevederile art.36 , alin. (6) , lit .a) , pct 11 din Legea nr. 215/2001, Legea
administraţiei publice locale –
- Cu unanimitate de voturi „ PENTRU” astfel exprimate de către cei 10 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1: Schimbarea denumirii din “drum” in “strazi” , a imobilului din C.F. nr.

301733, top. 1051-1054/5 si C.F. nr. 301734, top. 1051-1054/23/3 precum si
, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea infrastructurii
acestora, conform Anexei la prezenta.

-

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
PRESEDINTE,

Bente Aurel

Contrasemnează, pentru legalitate:
Secretarul comunei Cermei ,
Demetrescu Adriana

ROMÂNIA
JUDEŢUL

ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERMEI

HOTĂRÂREA NR._39__
din data de 30.05 . 2012
Privind

aprobarea trecerii terenului din C.F.nr. _ 301089_ , top._ 397-398/a/1_, Cermei
de pe Statul Român, in domeniul privat al comunei Cermei

Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa în data de 30.05. 2012
Având în vedere:
- proiectul de hotarare din iniţiativa primarului de aprobare a trecerii terenului
din C.F. _ 301089_ , top._ 397-398/a/1_, Cermei din domeniul privat al Statului Roman , în
domeniul privat al comunei Cermei;
- Rapoartele întocmite de către : compartimentul propriu urbanism,
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei,
- Dispozitiile art. 553 din Noul Cod civil , coroborate cu cele ale art. 36 , alin (1) din
Legea nr. 18/ 1991-R.
- Dispozitiile art. 10 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic
al acesteia,
- Prevederile art.36 , alin. (2) , lit c). din Legea nr. 215/2001, Legea
administraţiei
publice locale –
- Cu unanimitate de voturi „ PENTRU” astfel exprimate de către cei 9 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:

-

Art. 1: Aprobarea trecerii terenului din C.F.nr_ 301089_ , top._ 397-398/a/1_, Cermei ,
de pe Statul Roman , in domeniul privat al comunei Cermei.
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

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
…………….…………………………

Bente Aurel


Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL comunei Cermei ,

…………………………….…………………………

Demetrescu Adriana

ROMÂNIA
JUDEŢUL

ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERMEI

HOTĂRÂREA NR.__38__
din data de 30. 05. 2012

Privind vânzarea suprafeţei de 1329 mp. teren din
proprietatea privată a comunei Cermei .
Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa în data de 30.05.2012
Având în vedere:,
-Proiectul de hotarare si expunerea de motive a initiatorului proiectului,
- Raportul, întocmit de către compartimentul propriu contabil ,
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei,
-Prevederile art. 36. alin.(2) lit. c) , art. 36 alin.(5) lit. b), ,coroborate cu
dispoziţiile art. 123, alin. 1 şi 2 , din Legea administraţiei publice locale nr. 215/
2001, -R .
- Votul in unanimitate „Pentru” al celor __9__ 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1: Vânzarea prin licitaţie publica a terenului proprietatea privată a comunei Cermei, în
suprafaţă de 1329 mp. din C.F.nr.301671 , top. 1109-1116/1-2.11171118/a-b.1119-1128/5 , Cermei.
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 .

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL comunei Cermei ,

…………………………….…………………………

…………………………….…………………………

Ls. s..

Bente Aurel


Jurist:Demetrescu Adriana


