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HOTĂRÂREA NR. 47 

                                 din data : 27. 05. 2013 
privind aprobarea proiectului “Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol 

Electronic în judeţul Arad” şi a cheltuielilor legate de proiect 
 
Consiliul local al comunei Cermei; 
Având în vedere, 
-Proiectul de hotărâre iniţiat  de către d-l . primar  Vesa  Ioan Daniel şi  Expunerea de   motive a 
initiatorului proiectului; 
- Solicitarea trimisă de către  Consiliului Judeţean  Arad  în acest sens, 
- Referatul compartimentului contabil privind aprobarea proiectului “Sistem informatic pentru 
gestionarea Registrului Agricol Electronic în judeţul Arad” şi a cheltuielilor legate de proiect; 
- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru 
sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi Creşterea 
Eficienţei Serviciilor Publice Electronice ”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de 
e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. 
-avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
-Votul în unanimitate „Pentru” al celor 11 consilieri locali în funcţie ,  
În temeiul art. 45  alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. I Se aprobă proiectul cu titlul “Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol 

Electronic în judeţul Arad” şi cheltuielile legate de proiect; valoarea totală a proiectului va fi de 
aproximativ 6.600.000,00 lei, iar cofinanţarea din partea Consiliului Local al comunei Cermei . 
va fi de  max. 5000 lei. 
Art.II Se aprobă participarea Consiliului Local.al comunei Cermei, în calitate de partener de 

proiect, la implementarea proiectului “Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol 
Electronic în judeţul Arad”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea 
şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice ”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării 
de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. 
Art. III Se împuterniceşte Primarul Comunei, domnul.Vesa Ioan- Daniel , să semneze Acordul 
de Parteneriat dintre Consiliul Judetean Arad si Primaria comunei Cermei  , cuprins în cadrul 
proiectului. 
Art. IV Prezenta hotărâre se  afişează şi se comunică : 
-Instituţiei  Prefectului – Judeţul Arad- Serviciul  Juridic si Contencios   Administrativ -             
                                       Compartimentul juridic şi Controlul  Legalităţii Actelor 
-.Consiliului Judeţean  Arad. 
-Primarului comunei Cermei 
- Tuturor celor interesaţi, spre ştiinţă. 
 
 
Preşedinte şedinţă      Contrasemnat pentru legalitate 
  Morar Adriana                                                                                   Secretar  u.a.t, 
                                                                                                        Demetrescu Adriana 



                                                                    R O M Â N I A                                                  

                                                   JUDEŢUL               ARAD 

                           CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI  

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 46 

 Din  data de 27.05.2013  

 

 

Privind  aprobarea tarifelor practicate de către societatea Herba Ambient Cermei srl.  , 

la care  comuna Cermei este acţionar majoritar, precum şi a Organigramei acestei 

societăţi. 

 

         Consiliul  local  al comunei  Cermei, întrunit în şedinţa ordinară in  data de 27 .05. 2013, 

        Având  în  vedere: 

         -Proiectul de hotărâre iniţiat  de către d-l . primar  Vesa  Ioan Daniel  ;        

        -  Expunerea de   motive a initiatorului proiectului , 

 -prevederile art. 17 din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale-R., in 

conformitate cu  dispozitiile  căreia s-a infiinţat şi  functionează societatea Herba 

Ambient Cermei srl 
         - Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al  

           primarului; 

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei, 

-Votul in unanimitate “ PENTRU ”  al consilieri locali , 

-Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României 

 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1: Aprobarea   tarifelor practicate de către societatea Herba Ambient  
           Cermei srl.  , la care  comuna Cermei este acţionar majoritar, precum  

           şi a Organigramei acestei societăţi,  conform Anexelor  ce fac parte  
           integrantă din prezenta Hotărâre. 
 

 Art. 2.Prezenta Hotărâre se afişează şi se comunică : 
Institutiei Prefectului- judetul Arad- Serviciul  Juridic si Contencios   

Administrativ -    Compartimentul Juridic şi Controlul    Legalitatii Actelor  
-  Primarului comunei Cermei; 
Celor interesaţi .   

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     

                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                   Morar Adriana           .                       Demetrescu  Adriana 

                                     Secretar. 

 



 

                                                         R O M Â N I A 

 

JUDEŢUL                    ARAD 

 

CONSILIUL   LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI 
 

 

HOTĂRÂREA  Nr.__48__ 

                              Din data de _27.05.2013 

 

  Privind  aprobarea   taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2014 
 

            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, 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Cermei, 

-Dispoziţiile   art. 288 coroborat cu art. 292 , alin. (2) a Legii 571/ 2003 -Codul fiscal 

, cu modificările la zi ,  

-prevederile pct. 227 din HGR. Nr. 44/ 2004 Hotarare pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii privind Codul fiscal, coroborate cu - dispozitiiile art. 

38 din Legea nr. 273/ 2006 Legea finantelor publice locale, 

- Prevederile din HGR. Nr. 1309/ 2012 Hotarare privind nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si 

amenzile aplicabile începand cu anul 2013, 

                         -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 locali  prezenţi la şedinţă,  
din totalul de 11 consilieri în funcţie ;  

 Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României , 

 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:  Se aprobă  impozitele şi taxele  locale pentru anul 2014  , conform Anexei ce face  

                    parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

              Art. 3  . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează  compartimentul   

                            propriu     impozite şi taxe.  

              Art. 4. Prezenta Hotărâre se afişează şi se comunică : 

 -  Institutiei Prefectului- judetul Arad- Serviciul  Juridic si Contencios        

    Administrativ -  Compartimentul Juridic şi  Controlul    Legalitatii Actelor  

-  Primarului comunei Cermei; 

                            - Compartimentului propriu impozite şi taxe  

- Celor interesaţi . 

-  

 
 

PREŞEDINTELE  DE  ŞEDINŢĂ, 

 ……………………………. 

 

Morar Adriana.

Contrasemnează, pentru legalitate: 
SECRETARUL   comunei   Cermei  

………………………………………… 

 

Cjr.Demetrescu  Adriana  



 
 

R O M Â N I A                                                  

JUDEŢUL          ARAD 

                     CONSILIUL  LOCAL   AL   COMUNEI    CERMEI  

  

 

  

HOTĂRÂREA   NR. 49 

Din data de 27.05.2013 

 

Pentru revocarea   Hotărârii nr. 31/ 29.03.2013 , a Consiliului local al comunei Cermei , privind 
respingerea   proiectului de hotărâre  pentru aderarea comunei Cermei   in cadrul Asociatiei 

Proprietarilor de Terenuri “Glia Noastra ” cu sediul in Sicula nr 651 cu CIF 30022000 

 
Consiliul local al comunei Cermei, întrunit în şedinţa ordinara în data de   27.05. 2013 

- Având in vedere: 

-Proiectul de hotărâre iniţiat de către d-l .primar Vesa Ioan  -Daniel, precum şi Expunerea de 

motive  a iniţiatorului; 

         -Raportul compartimentului de specialitate,  

        - Raportul comisiei de resort din cadrul Consiliului local,  

- Votul în unanimitate  „PENTRU”   al celor 11 consilieri prezenţi , din totalul de 11 consilieri în    

-  funcţie , 

      -    Dispoziţiile art. 121 din Constituţia României , 

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

-  

-  

- HOTĂRĂŞTE: 

-   

- Art. 1 – Revocarea   Hotărârii nr. 31/ 29.03.2013 , privind respingerea   proiectului de hotărâre  

pentru aderarea comunei Cermei   in cadrul Asociatiei Proprietarilor de Terenuri “Glia Noastra ” cu 
sediul in Şicula nr 651 cu CIF 30022000 

 

- Art. 2.  – Prezenta Hotărâre se afişează şi se  comunică   cu : 
-            -  Institutia Prefectului- judetul Arad- Serviciul  Juridic si Contencios Administrativ -   

-                Compartimentul  Juridic şi Controlul Legalitatii Actelor . 
-            - Primarul comunei Cermei; 
-           -  Toti cei   interesaţi .  

 

 
 

 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                           Morar Adriana          .             jr.Demetrescu  Adriana 
                                     Secretar. 
 


