România
Jud. Arad
Com. Cermei
Consiliul local.

Hotărârea nr. 84 / 08.10.2015
Privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Cermei , în consiliul de
administraţie de la Grupul Şcolar Cermei.
Consiliul local al comunei Cermei, judeţul Arad, Având în vedere:
Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a iniţiatorului proiectului,
--Ţinând cont de dispozitiile art. 96, alin.( 2) , lit. a ,

a Legii nr. 1/ 2011 , Legea

educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
-Solicitarea nr. 975 /2015 primită de la Liceul teoretic Cermei, ,înregistrată la Primăria
comunei Cermei cu nr. 3244/ 2015 ,
-Votul exprimat în unanimitate “Pentru” de către cei 11 consilieri locali ,
În conformitate cu dispoziţiile: art. 36, alin (6), lit. a) , pct. 1. , ale art. 45 , alin.(1) si , ale art.
115, alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001- R. si actualizata ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemnează : Prof. Şandor Cristian ca reprezentant al consiliului local al comunei

Cermei în consiliul de administraţie de la Grupul Şcolar Cermei .
Art.2.

Hotărârea se afişează şi se comunică:
 Instituţiei Prefectului – Judetul Arad , Serviciul Juridic si Contencios
Administrativ - Compartimentul Juridic şi Controlul Legalităţii Actelor
 Directorulul Liceului Cermei ,
 Primarului comunei Cermei;
 Tuturor celor interesati.

Preşedinte de sedinţă,
Stanca Constantin.

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar al comunei Cermei.
Cjr.Demetrescu Adriana.

România
Jud. Arad
Com. Cermei
Consiliul local.

Hotărârea nr. 83 / 08.10.2015
Privind aprobarea construirii unei anexe la Baza sportivă existentă

în localitatea Cermei
Consiliul local al comunei Cermei, judeţul Arad, Având în vedere:
Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a iniţiatorului proiectului,
-Raportul compartimentelor : contabilitate şi

, urbanism,

--Ţinând cont de dispozitiile art. 36, alin (6), lit. a) , pct. 5şi pct. 6. din Legea nr. 215/
2001- R. si actualizata ,
-Votul exprimat în unanimitate “Pentru” de către cei 11 consilieri locali ,
În conformitate cu dispoziţiile: art. 36, alin (4), lit. d) , ale art. 45 , alin.(1) si , ale art. 115,
alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001- R. si actualizata ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobarea construirii unei anexe la Baza sportivă existentă în localitatea Cermei

Art.2.

Hotărârea se afişează şi se comunică:
 Instituţiei Prefectului – Judetul Arad , Serviciul Juridic si Contencios
Administrativ - Compartimentul Juridic şi Controlul Legalităţii Actelor
 Primarului comunei Cermei;
 Tuturor celor interesati.

Preşedinte de sedinţă,
Stanca Constantin.

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar al comunei Cermei.
Demetrescu Adriana

România
Jud. Arad
Com. Cermei
Consiliul local.

Hotărârea nr. 85 / 08.10.2015
Privind aprobarea amenajării unui loc de joacă şi relaxare ( Parc) pentru copii

în localitatea Cermei.
Consiliul local al comunei Cermei, judeţul Arad, Având în vedere:
Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a iniţiatorului proiectului,
-Raportul compartimentelor : contabilitate şi

, urbanism,

--Ţinând cont de dispozitiile art. 36, alin (4), lit. d) şi alin (6), lit. a) , pct. 5 , 19 din
Legea nr. 215/ 2001- R. si actualizata ,
-Votul exprimat în unanimitate “Pentru” de către cei 11 consilieri locali ,
În conformitate cu dispoziţiile: art. 36, alin (4), lit. d) , ale art. 45 , alin.(1) si , ale art. 115,
alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001- R. si actualizata ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobarea amenajării unui loc de joacă şi relaxare ( Parc) în localitatea Cermei .

Art.2.

Hotărârea se afişează şi se comunică:
 Instituţiei Prefectului – Judetul Arad , Serviciul Juridic si Contencios
Administrativ - Compartimentul Juridic şi Controlul Legalităţii Actelor
 Primarului comunei Cermei;
 Tuturor celor interesati.

Preşedinte de sedinţă,
Stanca Constantin.

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar al comunei Cermei.
Demetrescu Adriana

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
COMUNA CERMEI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 82
Din data de 08.10.2015.
Privind aprobarea prelungirii “Scrisorii de garantie bancara necesară proiectului -- Centru turistic în
Cermei”

Consiliul local al comunei Cermei întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.10.2015
Avand in vedere:
- Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive a domnului primar privind solicitarea de
prelungire a Scrisorii de Garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 314.425,10 lei in
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 285.841,00 lei din fonduri
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Înfiinţare centru local de
informare si promovare turistica, amenajare traseu tematic in comuna Cermei, judetul
Arad”, in baza contractului de finatare nerambursabila nr. C 313011050200027/13.04.2011 si
acte aditionale ulterioare, in fovoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
- Proiectul de hotarare privind solicitarea prelungirii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA
IFN in valoare de 314.425,10 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de
285.841,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat
“Infiintare centru local de informare si promovare turistica, amenajare traseu tematic in comuna
Cermei, judetul Arad ”, in baza contractului de finatare nerambursabila nr.
C
313011050200027/13.04.2011 si acte aditionale ulterioare, in fovoarea Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale.
- raportul din 08.10.2015 al Comisiei Administrative a Consiliului Local Cermei prin care se
avizeaza favorabil proiectul de hotarare in forma initiala.
- Votul în unanimitate „PENTRU” al celor 11 consilieri locali, prezenţii fiind toţi 11,
In temeiul dispozitiior art.45.(1), l din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 13.05.2016 a Scrisorii de Garantare de
la FNGCIMM SA IFN in valoare de 314.425,10 lei, în vederea garantarii obligatiilor de
plata a avansului de 285.841,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea
proiectului intitulat: “Infiintare centru local de informare si promovare turistica, amenajare traseu
tematic in comuna Cermei, judetul Arad” în baza contractului de de finantare nerambursabila
nr. C 313011050200027/13.04.2011 şi actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei
pentru Finantarea Investitiilor Rurale. AFIR.
Art. 2 Prezenta Hotărâre se afiţează şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judetul Arad , Serviciul Juridic si Contencios
Administrativ - Compartimentul Juridic şi Controlul Legalităţii Actelor
- Primarului comunei Cermei;
Tuturor celor interesati.
-

Preşedinte de sedinţă,
Stanca Constantin.

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar al comunei Cermei.
.Demetrescu Adriana.

