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CONSILIUL  LOCAL  ZERIND 

JUDETUL ARAD 

 

 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

Incheiat azi, 31.08.2016. cu ocazia sedintei ordinare a  Consiliului Local Zerind,convocata in 

baza Dispozitiei Primarului Comunei Zerind nr 69.din  26.08.2016.Sunt prezenti un numar de 8 

consilieri in functie. Dl. consilier Komlosi Alexandru Robert lipseste motivat. 

 Participa totodata la aceasta sedinta  dl. Primar  SIMANDI ALEXANDRU ,  dna Vas Eniko 

Andrea persoana desemnata cu atributiile secretarului. 

 

ORDINEA  DE ZI: 

1. PROIECT DE HOTARARE   privind  aprobarea Actul Constitutiv,Actul Adițional la Actul 
Constitutiv , Statutul si Actul Aditional la Statutul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 
 

2.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea rectificarii bugetului local si a planului de 

investitii al Comunei Zerind pentru anul 2016; 

 

3. PROIECT DE HOTARARE privind introducerea in circuitul civil a drumului de exploatare 

pentru crearea accesului la parcelele din A 372; 

 

Se supune la vot Ordinea de zi a sedintei. 

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

ordinea de zi. 

 

Se trece la aprobarea Procesului  verbal anterior,şedinţei  din data de  27.07.2016. 

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 Actul 

Constitutiv,Actul Adițional la Actul Constitutiv , Statutul si Actul Aditional la Statutul  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 
Arad; 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. 

Dl.primar arata ,ca se propune aprobarea Actul Constitutiv,Actul Adițional la Actul Constitutiv , 

Statutul si Actul Aditional la Statutul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat 
de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 
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 . 
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Se trece la dezbaterea PROIECTULUI DE HOTARARE privind  aprobarea rectificarii 

bugetului local si a planului de investitii al Comunei Zerind pentru anul 2016. 

Dl.primar  prezinta proiectul de hotarare. 

Se prezinta raportul compatrimentului contabilitate -finante. 

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

favorabil proiectului de sedinta. 

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 introducerea in circuitul civil a 

drumului de exploatare pentru crearea accesului la parcelele din A 372. 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive al dansului. 

Prezinta totodata planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de catre  DATCAD SRL; 

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 discutii: 

Dl.primar prezinta cererea dlui.Fantana Ioan , prin care solicita o bucata de teren , sa aiba acces 

la fantana cu animale si sa construiasca adapost pentru animale si ciobani. 

Dl.consilier Pap Alexandru mentioneaza ca este si in alte locatii fantana. 

Dl.consilier Bodi Arnold propune sa construiasca un adapost mobil pentru animale si ciobani pe 

pasunea inchiriata de dansul de la Primaria Zerind. 

Dl.primar mentioneaza ca numai cu autorizatie de constructie se poate . 

Dl. consilier Bodi Arnold mentioneaza ca Primaria nu are pamant disponibil pentru inchiriere 

dl.Fantana sa se orienteze catre persoane fizice pentru inchiriere sau cumparare de pamant. 

Domnii consilieri prezenti la aceasta sedinta sunt deacord in unanimitate cu aceasta afirmatie. 

 

Dl.consilier Katai Alexandru mentioneaza ca in fata casilor nu este taiata vegetatia, ar fi bine sa 

fie trimis instiintare in scris pentru cei care nu coseste vegetatia in fata casei pe domeniul public. 

 

Dl.presedinte de sedinta Bondar Ladislau propune ca strazile din Comuna sa fie denumiti . 

Dl.primar mentioneaza ca prima data  trebuie aviz de la Bucuresti, si daca vor fi denumiti starzile 

pentru toti locuitorii Comunei trebuie schimbat  cartile de identitate, si cine va suporta 

cheltuielile? 

 

Dl.consilier Papp Ioan mentioneaza ca hidrantii in comuna nu sunt functionali,au pierderi de 

apa.Dl.primar mentioneaza ca acum 2 luni au fost sesizati compania de apa -dar numai 

promisiuni sunt ca o sa fie reparat. 

 

Dl.consilier Teglas Iosif  Robert mentioneaza ca problema cainilor fara stapan neaparat trebuie 

rezolvata.  



3 

 

Nefiind alte probleme de discutat presedintele de sedinta declara inchisa lucrarile sedintei. 

Semneaza acest Proces-verbal presedintele de sedinta : BONDAR LADISLAU si dna.Vas Eniko 

Andrea persoana desemnata atributiile secretarului. 

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 

         

         

 
  

 

 


