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CONSILIUL  LOCAL  ZERIND 

JUDETUL ARAD 

 

 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

Incheiat azi, 27.04.2016. cu ocazia sedintei   Consiliului Local Zerind,convocata de indata,in 

baza Dispozitiei Primarului Comunei Zerind nr 40.din  21.04.2016.Sunt prezenti un numar de 7 

consilieri in functie,dl. consilier KATAI ALEXANDRU si dl. consilier KOVACS EMERIC 

lipsesc motivat.  Participa totodata la aceasta sedinta  dl. Primar  SIMANDI ALEXANDRU ,  

dna secretar BONDAR HENRIETTE- KATALIN . 

 

Se trece la alegerea presedintelui de sedinta. Domnii consilieri propun pe dl. Gal Levente 

presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni. 

Se supune la vot propunerea.In urma votarii s-a constatat ca in unanimitate de voturi 7 voturi 

,,pentru,, a fost ales dl. consilier  GAL LEVENTE  presedinte de sedinta. 

 

Se propune modificarea Ordinei de zi cu suplimentarea acesteia cu trei proiecte de hotarare: 

ORDINEA  DE ZI: 

-Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni. 

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului  de execuţie bugetară al  

trimestrului I. al anului 2016.; 

2. PROIECT DE HOTARARE privind  acordarea de facilităţi cadrelor didactice de la 
Şcoala Gimnaziala Tabajdi Karoly Zerind; 
3.PROIECT DE HOTARARE privind  stabilirea plafoanelor obligatiilor fiscale datorate 

bugetului Consiliului Local Zerind si restante la sfarsitul trimestrului I-2016; 

4.PROIECT DE HOTARARE  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,,; 

5.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Hotararii Consiliului Local Zerind nr 

95/28.10.2015 privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de 

investiţii: 
“Reabilitare drumuri in Comuna Zerind,Judetul Arad” 

 

Se supune la vot Ordinea de zi,cu modificarea acesteia prin suplimentare cu trei proiecte de 

hotarare.In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi 7 voturi ,,pentru,, a fost 

aprobata cu modificare. 

 

Se trece la aprobarea Procesului  verbal anterior,şedinţei  din data de  31.03.2016. 

În urma votării s-a constatat că în unanimitate de voturi  7 voturiă,,pentru,,ăaăfostăaprobată,f r ă
modific riăsauăad ugiri. 
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Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind  aprobarea contului  de 

execuţie bugetară al  trimestrului I. al anului 2016.; 
 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. 

Se prezinta raportul compartimentului financiar-contabil al Primariei Comunei Zerind. 

Se prezinta raportul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Zerind. 

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

In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi -7 voturi,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind  acordarea de facilităţi 
cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziala Tabajdi Karoly Zerind. 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare 

Se prezinta raportul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Zerind. 

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

In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi -7 voturi,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind  stabilirea plafoanelor 

obligatiilor fiscale datorate bugetului Consiliului Local Zerind si restante la sfarsitul 

trimestrului I-2016; 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare 

Dna secretar face cunoscut prevederile art.162 din Legea nr 207/2015 si Ordinul nr 558/2016 

al presedintelui ANAF. 

Se prezinta raportul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Zerind. 

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

In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi -7 voturi,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE 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,, 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare,mentionand ca in urma verificarii proiectului de catre 

reprezentantii CRFIR ,indicatorii tehnico-economici ai proiectului au suferit modificari.Obiectul 

proiectului de hotarare constituie varianta modificata a proiectului. 

Se prezinta raportul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Zerind. 

Se supune la vot Proiectul de hotarare de catre presedintele de sedinta. 
In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi -7 voturi,,pentru,,- hotararea a fost adoptata 
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Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local Zerind nr 95/28.10.2015 privind aprobarea  indicatorilor tehnico – 

economici ai obiectivului de investiţii:“Reabilitare drumuri in Comuna Zerind,Judetul 
Arad” 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare,mentionand ca in urma verificarii proiectului de catre 

reprezentantii CRFIR ,indicatorii tehnico-economici ai proiectului au suferit modificari.Obiectul 

proiectului de hotarare constituie varianta modificata a proiectului. 

Se prezinta raportul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Zerind. 

Se supune la vot Proiectul de hotarare de catre presedintele de sedinta. 
In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi -7 voturi,,pentru,,- hotararea a fost adoptata 

 

 

Dl. primar arata,ca in urma organizarii evenimentului Pomana porcului in bugetul local la acest 

titlu de buget a ramas disponibil suma de 1800 lei.Propune alocarea acestei sume pentru 

organizarea evenimentului Festivalul florilor si al mierii. Domnii consilieri in unanimitate au fost 

de acord cu aceasta propunere. 

 

Dl.primar ridica problema organizarii programului prelungit la gradinita din Zerind.In cazul in 

care vor fi solicitari din partea parintilor copiilor prescolari,se va demara procedura necesara 

modificarii programului din PN la program prelungit. 

 

Referitor la infiintarea unei sali de sport in comuna,dl.primar arata ca propune mansardarea 

cladirii bazei sportive din Zerind.Din bugetul anului 2016 s-ar intocmi proiectul tehnic pentru 

aceasta investitie. 

 

Dl. viceprimar Komlosi Alexandru Robert ia cuvantul aratand,ca formatia de dans popular din 

comuna au fost prezenti la Sfantu Gheorghe ,iar echipa de judo a participat la concurs in 

localitatea Santana,de unde au venit acasa cu 17 medalii. 

 

  

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

Semneaza acest Proces-verbal presedintele de sedinta:  GAL  LEVENTE  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 

                          GAL  LEVENTE                                  jr.BONDAR HENRIETTE- KATALIN 

         

         

 
  

 

 


