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CONSILIUL  LOCAL  ZERIND 

JUDETUL ARAD 

 

 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

Incheiat azi, 28.09.2016. cu ocazia sedintei ordinare a  Consiliului Local Zerind,convocata in 

baza Dispozitiei Primarului Comunei Zerind nr 81.din  22.09.2016.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 doua proiecte  de hotarare: 

ORDINEA  DE ZI: 

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

1. PROIECT DE HOTARARE   privind  rectificarea bugetului local al Comunei Zerind pentru 

anul 2016; 

2.PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al 

comunei Zerind în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Tabajdi Karoly,,Zerind 

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

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

5. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea intabularii in cartea funciara a unor imobile 

constituind proprietatea publica a Comunei Zerind ,in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica 

a terenurilor la nivel de sector cadastral 

 

 

Se supune la vot Ordinea de zi,cu modificarea acesteia prin suplimentare cu doua proiecte 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  31.08.2016. 

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  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului local 

al Comunei Zerind pentru anul 2016; 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. 

Se prezinta raportul compartimentului financiar-contabil al Primariei 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 . 
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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 desemnarea reprezentantului  

Consiliului Local al comunei Zerind în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale 
,,Tabajdi Karoly,,Zerind 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.Se propune dl. viceprimar Komlosi Alexandru-Robert 

membru in CA a scolii. 

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  acordarea de facilităţi 
cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziala Tabajdi Karoly Zerind. 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.Pentru lunile iulie si august 2016 se deconteaza 

cheltuielile de transport.O singura cerere fiind depusa de catre dna Caba Eva-Florica. 

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 stimularea participării în 
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. 

Se prezinta expunerea de motive al primarului comunei Zerind. 

Dna secretar mentioneaza ca o singura modificare legislativa a avut loc in acest sens,anume in 

lege se prevede acordarea stimulentului pentru copiii ,,prescolari,, nu se limiteaza varsta intre 3-6 

ani. 

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 . 
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Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind  aprobarea intabularii in 

cartea funciara a unor imobile constituind proprietatea publica a Comunei Zerind ,in 

cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica a terenurilor la nivel de sector cadastral; 

 

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.primar face cunoscut domnilor consilieri prevederile Metodologiei privind organizarea 

concursului pentru ocuparea functiei de director al scolii.Se mentioneaza conditiile de inscriere 

la concurs,desfasurarea concursului. 

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

Semneaza acest Proces-verbal presedintele de sedinta:  BODI  ARNOLD  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 

                        BODI  ARNOLD                               jr.BONDAR HENRIETTE- KATALIN 

         

         

 
  

 

 


