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H O T Ă R Â R E A NR 40. 

din 27.04.2016.                            
 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Zerind nr.115/16.12.2016 
privind aprobarea memoriului tehnic si indicatorii tehnico-economici  ale proiectului 

,,Modernizarea,renovarea si dotarea Caminului cultural din localitatea  Zerind,Judetul 
Arad,, 

 

CONSILIUL LOCAL  ZERIND, JUDETUL  ARAD 

INTRUNIT IN ŞEDINŢA ORDINARA IN DATA DE  27.04.2015 

AVIND IN VEDERE; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

g) Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 

Structurii devizului general si al Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investitii si lucrari de interventii; 

h) Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului 226/2015, privind stabilirea 

cadrului general de implementare a masurilor Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-

2020 cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la Bugetul de Stat; 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Zerind, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat cu nr. .........../2016, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 



b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

-Raportul comisiilor de specialitate al Consiliului local Zerind prin care se 

acorda aviz favorabil proiectului de hotarare; 

In temeiul art. 45 alin 1 si 2  din lg. 215/2001 privind administratia publica locala 

-Numarul voturilor exprimate ale consilierilor  7 voturi ,,pentru,, astfel exprimat de catre cei 7 

consilieri prezenti,din totalul de 9 consilieri locali in functie, 

 

HOTĂRÂSTE. 
Art. 1. - Se aprobă modificarea Hotararii Consiliului Local Zerind 

nr.115/16.12.2016  privind aprobarea  memoriului tehnic  si indicatorii tehnico-

economici ai  proiectului ,,Modernizarea,renovarea si dotarea Caminului 
cultural din localitatea  Zerind, Judetul Arad,,conform Anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Proiectul, finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-

2020, Submasura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural. 

Scopul proiectului este de imbunatatire a calitatii infrastructurii educationale in 

vederea asigurarii unui proces educational la standarde europene. 

Obiectivul general: Îmbunătățirea conditiilor de viata pentru toata populatia si 
asigurarea accesului la serviciile de baza in vederea asigurarii unei dezvoltari 

durabile a comunei Zerind. 

Obiectivele specifice: Aducerea infrastructurii educationale a localitatii Zerind la 

standarde europene prin Modernizarea,renovarea si dotarea Caminului cultural din 

localitatea  Zerind, Judetul Arad, care sa indeplineasca toate standardele 

educationale. 

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul comunei Zerind.  

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
comunei Zerind, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Zerind și 
prefectului județului Arad și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 
primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariazerind.ro 
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