
MINUTA 
SEDINŢEI  ORDINARE  DIN DATA DE 28.02.2017 

 A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  CERMEI. 

 

          Din numărul total de 11  consilieri aleşi,  sunt prezenţi la şedinţă 10 consilieri, absent fiind 
Sas Bogdan.  Participă de asemenea  primarul și secretarul u.a.t .precum si doamna inspector  

Toma Florica pentru scrierea Procesului verbal 

  Şedinţa este legal constituită.  

 

ORDINEA  DE  ZI 

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

 Proiect de hotarare pentru aprobarea Procesului verbal al sedintei precedente a C.L. 
Cermei- Initiativa   primarului. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018, la 
nivelul comunei Cermei,- Initiativa   primarului. 

 Proiect de hotărâre privind darea în comodat a microbuzului către  Clubul sportiv 
Cermei-,Initiativa   primarului. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții la   Clubul 
sportiv Cermei,-Initiativa   primarului. 

  Primarul propune introducerea pe ordinea de zi a 4 proiecte noi necesare urgent la 

Bucuresti. 

 Proiect de hotărâre privind  cofinantarea obiectivului de investitii,,MODERNIZARE 
STRĂZI  ÎN COMUNA CERMEI, JUDETUL ARAD”, după modificarea cotei TVA la 19 %- 
Initiativa   primarului. 

 Proiect de hotarare reactualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CERMEI, JUDETUL ARAD”precum si a altor 
masuri necesare implementarii acestuia, după modificarea cotei TVA  la 19%- Initiativa   
primarului. 

 Proiect de hotărâre cofinantarea obiectivului de investitii ,REABILITARE/MODERNIZARE  
ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚA CERMEI, ÎN COMUNA CERMEI, JUDEȚUL ARAD  după 
modificarea cotei TVA la 19 %- Initiativa   primarului. 

 Proiect de hotărâre privind reactualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii“ REABILITARE/MODERNIZARE  ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚA CERMEI, 
ÎN COMUNA CERMEI, JUDEȚUL ARAD   după modificarea cotei TVA  la 19%-,Initiativa   
primarului. 

 DIVERSE. 

În cadrul şedinţei au fost adoptate  toate proiectele de pe ordinea de zi mai 

sus araătată 
 

 

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

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

28.02.2017 

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

 

  
                                                                      Jr. Demetrescu Adriana 
      Secretar al comunei Cermei 
 

 


