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CONSILIUL  LOCAL  ZERIND 

JUDETUL ARAD 

 

 

 

 

PROCES   VERBAL 
 

Incheiat azi, 12.10.2016. cu ocazia sedintei  Consiliului Local Zerind,convocata de indata  in 

baza Dispozitiei Primarului Comunei Zerind nr 89.din  12.10.2016.Sunt prezenti un numar de 9 

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

dna secretar BONDAR HENRIETTE- KATALIN . 

 

Se prezinta Ordinei de zi : 

ORDINEA  DE ZI: 

1. PROIECT DE HOTARARE   privind  aprobarea trecerii din domeniul public in 

domeniul privat al Comunei Zerind al unui imobil; 

2. Consultare cu reprezentantii ABA Crisuri Oradea privind investitia derulata in Comuna 

Zerind privind executia lucrarilor hidrotehnice-drenaje-la malul stang al Crisului Negru. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi. In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi 9 

voturi ,,pentru,, a fost aprobata . 

 

Se trece la aprobarea Procesului  verbal anterior,şedinţei  din data de  28.09.2016. 

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

Dl.primar prezinta Consiliului Local Zerind  persoanele invitate la aceasta sedinta . 

In calitate de invitati sunt prezenti reprezentanti ai ABA Crisuri Oradea,dna ing. Raluca 

Strati,dl.ing.Dragos Floroiu,reprezentanti din partea executantului lucrarilor hidrotehnice 

executate pe malul stang al Crisului Negru. 

Reprezentantii ABA Crisuri Oradea,respectiv proiectantul lucrarii, prezinta consiliului local  faza 

in care se afla in prezent investitia privind lucrarile hidrotehnice,mai precis executarea 

drenajelor. 

In urma consultarii cu reprezentantii ABA Crisuri Oradea,Consiliul Local Zerind precizeaza 

urmatoarele: 

1. Se solicita ca lucrarea sa nu fie executata de la rampa de langa Biserica Reformata Zerind pana 

la urmatoarea rampa in aval,in portiune de aproximativ 160 m. 

In argumentarea solicitarii mentionam ca in aceasta portiune nu se produc infiltratii,iar panta 

digului este foarte abrupta si sapaturile de 3,5 m ar afecta corpul digului si implicit siguranta 

localitatii. 

 

2.Referitor la celelalte lucrari neexecutate pana in prezent,consideram ca executarea acestora in 

perioada  imediat urmatoare,reprezinta un risc major din puct de vedere a sigurantei 

localitatii,avand in vedere conditiile meteorologice nefavorabile in perioada octombrie-

noiembrie-decembrie. 
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Din aceste motive solicitam asumarea tuturor raspunderilor de catre beneficiarul lucrarii privind 

lucrarile care vor fi executate la piciorul digului,care, in conceptia noastra, afecteaza rezistenta 

digului mal stang al Crisului Negru. 

Avand in vedere,ca suntem in perioada toamna-iarna solicitam ca sa se elaboreze un scenariu 

privind activitatile care se vor efectua in situatia in care lucrarile nu pot fi continuate din cauza 

conditiilor meteo nefavorabile. 

Solicitam acest lucru pentru ca la sfarsitul anului 2014 am intampinat exact aceeasi 

probleme,adica lucrarile incepute la sfarsitul toamnei nu au putut fi finalizate din cauza 

vremii,santurile de 2-3 m adancime executate la piciorul digului au ramas neacoperite si la 

cresterea cotei de nivel al Crisului Negru infiltratiile s-au intensificat. 

 

Extrasul din procesul-verbal referitor la lucrarile hidrotehnice se comunica catre ABA 

Crisuri Oradea, IJSU Arad si Dlui Prefect al Judetului Arad. 

 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUIăăDEăHOT RÂRE privind  aprobarea trecerii din 

domeniul public in domeniul privat al Comunei Zerind al unui imobil 

 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare din care rezulta faptul ca este vorba de trecerea din 

domeniul public in domeniul privat al Comunei Zerind al imobilului teren intravilan,categoria de 

folosinta pasune, in suprafata de 7000 mp,inscris in cartea funciara nr. 300339 Zerind. 

Se prezinta expunerea de motive al primarului comunei Zerind. 

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 . 

 

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 

         

         

 
  

 

 


