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CONSILIUL  LOCAL  ZERIND 

JUDETUL ARAD 

 

 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

Incheiat azi, 27.07.2016. cu ocazia sedintei ordinare a  Consiliului Local Zerind,convocata in 

baza Dispozitiei Primarului Comunei Zerind nr 60.din  21.07.2016.Sunt prezenti un numar de 9 

consilieri in functie.  Participa totodata la aceasta sedinta  dl. Primar  SIMANDI ALEXANDRU ,  

dna secretar BONDAR HENRIETTE- KATALIN . 

 

Se propune modificarea Ordinei de zi cu suplimentarea acesteia cu un proiect de hotarare: 

ORDINEA  DE ZI: 

1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local Zerind; 

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului si a planului de 
investitii al Consiliului Local Zerind pe anul 2016; 

3. .PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului  de execuţie bugetară al  
trimestrului II. al anului 2016.; 

4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare  a functiilor publice 

din aparatul de specialitate al Primarului Comunei ZERIND Judetul ARAD pe anul 2017; 

5.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea incheierii Contractului de comodat cu 

Asociatia non profit ,,Clubul Pensionarilor Zerindu-Mare,, din Comuna Zerind,obiectul 

fiind acordarea folosintei gratuite a unui spatiu (birou)in cladirea Primariei Zerind; 

6.PROIECT DE HOTARARE privind  acordarea de facilităţi cadrelor didactice de la 
Şcoala Gimnaziala Tabajdi Karoly Zerind; 
7.PROIECT DE HOTARARE privind finanțarea Serviciului de salubrizare al comunei  

Zerind,Judetul Arad. 

 

 

Se supune la vot Ordinea de zi,cu modificarea acesteia prin suplimentare cu un proiect de 

hotarare.In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi 9 voturi ,,pentru,, a fost 

aprobata cu modificare. 

 

Se trece la aprobarea Procesului  verbal anterior,şedinţei  din data de  23.06.2016. 

În urma votării s-a constatat că în unanimitate de voturi  9 voturiă,,pentru,,ăaăfostăaprobată,f r ă
modific riăsauăad ugiri. 
 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Zerind. 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. 

Se prezinta expunerea de motive al primarului comunei Zerind. 

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

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

In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi -9 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind aprobarea rectificării 
bugetului si a planului de investitii al Consiliului Local Zerind pe anul 2016. 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. 

Se prezinta raportul compartimentului contabilitate-finante. 

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 -9 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind aprobarea contului  de 

execuţie bugetară al  trimestrului II. al anului 2016.; 
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. 

Se prezinta raportul compartimentului contabilitate-finante. 

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 -9 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind aprobarea Planului de 

ocupare  a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei ZERIND 

Judetul ARAD pe anul 2017; 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. 

Se prezinta expunerea de motive al primarului comunei Zerind. 

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 -9 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind  aprobarea incheierii 

Contractului de comodat cu Asociatia non profit ,,Clubul Pensionarilor Zerindu-Mare,, din 

Comuna Zerind,obiectul fiind acordarea folosintei gratuite a unui spatiu (birou)in cladirea 

Primariei Zerind. 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. 

Se prezinta expunerea de motive al primarului comunei Zerind. 

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

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

In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi -9 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 expunerea de motive al primarului comunei Zerind. 

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 -9 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind finanțarea Serviciului de 
salubrizare al comunei  Zerind,Judetul Arad. 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. 

Se prezinta expunerea de motive al primarului comunei Zerind. 

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 -9 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata . 

 

Se trece la discutii. 

Dl.consilier Katai Alexandru propune taierea crengilor copacilor care reduc vizibilitatea pe DN 

79, salcia in fata cladirii Coras .Dinspre Iermata Neagra vizibilitatea este foarte  redusa accesand 

DN 79. La fel nucii in intersectia Bondar trebuiesc taiate pentru asigurarea vizibilitatii . 

Problema cainilor fara stapani neaparat trebuie rezolvata,cat mai urgent posibil. 

Dl. consilier Bondar Ladislau mentioneaza ca in fata caselor nu este cosita vegetatia.Ar fi bine 

daca am stabili o taxa pentru cosit pentru cei care nu-si coseste vegetatia in fata casei pe 

domeniul public. 

 

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 
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