
MINUTA 
SEDINŢEI  ORDINARE  DIN DATA DE 31.01.2017 

 A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  CERMEI. 

 

          Din numărul total de 11  consilieri aleşi,  sunt prezenţi la şedinţă 9 consilieriabsenti fiind 

Neidenbach Izabella si Suciu Leontin. Participă de asemenea   secretarul u.a.t .precum si doamna 

inspector  Toma Florica pentru scrierea Procesului verbal 

  Şedinţa este legal constituită.  

 

ORDINEA  DE  ZI  APROBATĂ   A  FOST : 

 

1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  ordinii de zi a şedinţei  curente- Initiativa 

primarului 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Procesului verbal al sedintei precedente a C.L. 

Cermei- Initiativa   primarului. 

3. Proiect de hotărâre privind   acceptul Contractului de Parteneriat privind consorţiul şcolar 

între Liceul Teoretic Cermei şi Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Popovici,, Apateu -

Initiativa   primarului. 

4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse materiale la 

SvSU- Initiativa   primarului. 

5. Proiect de hotărâre privind     actualizare  P.A.A.R . la SvSU.- Initiativa   primarului. 

6. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Planului de acțiune pentru beneficiarii Legii nr. 

416/2001- Initiativa   primarului. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cuantumului anual al cotizației prevăzută pentru 

Consiliul Local.al comunei Cermei în anul 2017  precum și, a Proiectului  bugetului de 

venituri și cheltuieli al ADI-SIGD  ARAD. -Initiativa   primarului. 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul Document de 

poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor  Județul Arad ,precum și alte măsuri complementare necesare în acest sens. - 

Initiativa   primarului. 

9. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv 

colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, 

provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 

baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, Zona 3. - Initiativa   primarului. 

10. DIVERSE 

În cadrul şedinţei au fost adoptate cu unanimitate  toate proiectele de pe 
ordinea de zi mai sus aratata 
 

 

Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării precum si modul de vot al 

fiecarui consilier local prezent  sunt consemnate în procesul verbal al şedinţei din data de 

31.01.2017 

 Situaţia voturilor membrilor Consiliului Local este prezentată în anexa la prezenta minută. 

 

 

  
 
  

Secretarul   comunei   Cermei ,  
 

…………………………….……… 

            cjr.  Demetrescu. Adriana  . 


 


