
1 

 

CONSILIUL  LOCAL  ZERIND 

JUDETUL ARAD 

 

 

 

 

PROCES   VERBAL 
 

Incheiat azi, 23.03.2016. cu ocazia sedintei  ordinare  a Consiliului Local Zerind,convocata in 

baza Dispozitiei Primarului Comunei Zerind nr 30.din  17.03.2016.Sunt prezenti un numar de 8 

consilieri in functie,dl. consilier KOMLOSI-RIF EMERIC lipseste motivat.  Participa totodata la 

aceasta sedinta  dl. Primar  SIMANDI ALEXANDRU ,  dna secretar BONDAR HENRIETTE- 

KATALIN . 

 

Se propune suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotarare. 

ORDINEA  DE ZI: 

1. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea utilizării excedentului  bugetului local al 
Comunei Zerind aflat in sold la data de  31.12.2015; 

 

2. PROIECT DE HOTARARE privind revocarea Hotararii Consiliului Local Zerind nr. 

13./28.01.2016 privind aprobarea Consiliului Local Zerind privind intabularea constructiilor 

agrozootehnice,proprietatea SC Agrozootehnica SA Zerind, pe terenul  intravilan ,inscris in CF 

nr 302027 Zerind  si intabularea terenului de sub cladirile agrozootehnice precum si terenului 

necesare utilizării lor normale in favoarea SC Agrozootehnica SA Zerind; 

 

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscului din 

zona de competenta a Comunei Zerind; 

4. PROIECT DE  HOTARARE privind  acordarea de facilităţi cadrelor didactice de la Şcoala 
Gimnaziala Tabajdi Karoly Zerind; 

5.PROIECT DE HOTARARE privind stimularea participării în învățământul preșcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015 
 

Se supune la vot Ordinea de zi,cu modificarea acesteia.In urma votarii s-a constatat,ca in 

unanimitate de voturi 8 voturi ,,pentru,, a fost aprobata. 

 

Se trece la aprobarea Procesului  verbal anterior,şedinţei  din data de  26.02.2016. 

În urma votării s-a constatat că în unanimitate de voturi  8  voturiă,,pentru,,ăaăfostăaprobată,f r ă
modific riăsauăad ugiri. 
 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind  aprobarea utilizării excedentului  
bugetului local al Comunei Zerind aflat in sold la data de  31.12.2015; 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. 

Se prezinta referatul compartimentului financiar-contabil al Primariei Zerind nr.379/14.03.2016. 

Se prezinta raportul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Zerind,prin care se acorda aviz 

favorabil proiectului de hotarare. 

Se supune la vot Proiectul de hotarare de catre presedintele de sedinta. 
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In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi -8 voturi,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la dezbaterea PROIECTULUIăăDEăHOT RÂREăprivind revocarea Hotararii Consiliului 

Local Zerind nr. 13./28.01.2016 privind aprobarea Consiliului Local Zerind privind intabularea 

constructiilor agrozootehnice,proprietatea SC Agrozootehnica SA Zerind, pe terenul  intravilan 

,inscris in CF nr 302027 Zerind  si intabularea terenului de sub cladirile agrozootehnice precum 

si terenului necesare utilizării lor normale in favoarea SC Agrozootehnica SA Zerind; 

 

Se prezinta proiectul de hotarare de catre dl.primar. 

 Se prezinta raportul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Zerind,prin care se acorda 

aviz favorabil proiectului de hotarare 

Se supune la vot Proiectul de hotarare de catre presedintele de sedinta. 

In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi - 8  voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la dezbaterea PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de 

analiza si acoperire a riscului din zona de competenta a Comunei Zerind; 

 

Se prezinta proiectul de hotarare de catre dl.primar . 

Se prezinta raportul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Zerind,prin care se acorda aviz 

favorabil proiectului de hotarare 

Se supune la vot Proiectul de hotarare de catre presedintele de sedinta. 

In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi -8 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la dezbaterea PROIECTULUIăăDEăHOT RÂREăprivind  acordarea de facilităţi 
cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziala Tabajdi Karoly Zerind; 

 

Se prezinta proiectul de hotarare de catre dl.primar  

Se prezinta raportul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Zerind,prin care se acorda aviz 

favorabil proiectului de hotarare 

Se supune la vot Proiectul de hotarare de catre presedintele de sedinta. 

In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi -8 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

  

 

Se trece la dezbaterea PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind stimularea participării în 
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015 

 

 Se prezinta proiectul de hotarare de catre dl.primar . 

Dna secretar face cunoscut prevederile Legii nr 248/2015,conditiile de acordare ale tichetelor. 

 Se prezinta raportul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Zerind,prin care se acorda 

aviz favorabil proiectului de hotarare 

Se supune la vot Proiectul de hotarare de catre presedintele de sedinta. 
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In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi -8  voturi ,,pentru,,- hotararea a 

fost adoptata . 

 

Nefiind alte probleme de discutat presedintele de sedinta declara inchisă  lucrarile şedintei. 

Semneaza acest Proces-verbal presedintele de sedinta:  BONDAR LADISLAU  si dna secretar 

BONDAR HENRIETTE- KATALIN. 

Prezentul Proces-verbal s-a incheiat in 2(doua) exemplare,din care un exemplar se inainteaza 

Institutiei Prefectului Judetului  Arad. 
 

 

 

                          PRESEDINTE                                                              SECRETAR 

                 BONDAR  LADISLAU                                   jr.BONDAR HENRIETTE- KATALIN 

         

         

 
  

 

 


