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H O T Ă R Â R E A  NR.77
din 09.09.2015.

privind aprobarea  modificării inventarului domeniului public al Comunei Zerind;

CONSILIUL LOCAL ZERIND,JUDEŢUL ARAD întrunit în şedinţa convocată de îndată 
în data de 09.09.2015,
Văzând:
-Dispoziţia primarului Comunei Zerind nr.101./2015 privind  desemnarea persoanei care va îndeplini 
atribuţiile secretarului comunei pe perioada concediului de odihnă si în perioada cursului de perfecţionare
profesională;
-Prevederile contractului de finanţare nr.C 413322011250200569/23.04.2015 încheiat între AFIR şi 
Comuna Zerind, având ca obiect finanţarea proiectului ,,Achiziţionare buldoexcavator pentru serviciul 
voluntar pentru situaţii de urgenţă -S.V.S.U-în Comuna Zerind, judeţul Arad ”-Anexa nr.5 la Contract, 
lit.A –Documente specifice Măsurii 322.
-Proces  verbal de recepţie finală a utilajului achiziţionat fiind obiectul contractului de finanţare nr. C 
413322011250200569/23.04.2015 ,privind  buldoexcavatorul cu nr. de recepţie finală nr.31/ 07.09.2015.
 -Prevederile Anexei nr,1 A Hotărârii Consiliului Local Zerind nr.25/1999 , privind aprobarea  
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Zerind, modificată şi completată;

-Art.36(2) lit.a.,alin.(4 )lit.a., art.39(4), art.45(2) lit.a. din Legea nr.215/2001,modificată şi completată 
privind Administraţia publică locală,
-Numarul voturilor exprimate ale consilierilor 8  voturi ,,pentru,, astfel exprimat de către cei 8  consilieri 
prezenţi,din totalul de 9 consilieri locali in funcţie,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.- Se aproba modificarea Anexei nr.1 a Hotărării Consiliului Local  Zerind nr.25/ 
04.08.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
Comunei Zerind, prin includerea utilajului achiziţionat prin accesarea programului AFIR-
Măsura 322- în proprietatea publică a Comunei Zerind, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.2 -Se include în domeniul public al Comunei Zerind BULDOEXCAVATOR TEREX 
TLB 840 .
Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul Comunei Zerind.
Art.4.-Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad şi Consiliul Judeţean 
Arad.
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