
 

 

CONSILIUL  LOCAL  ZERIND 

JUDETUL ARAD 

 

 

 

PROCES   VERBAL 
 

Incheiat azi, 28.11.2019. cu ocazia sedintei extraordinare a  Consiliului Local Zerind,convocata 

in baza Dispozitiei Primarului Comunei Zerind nr.92.din 22.11.2019.Sunt prezenti un numar de 

7 consilieri in functie,dl. consilier BODI ARNOLD si dl.consilier VAS ALEXANDRU lipsesc 

motivat. Participa totodata la aceasta sedinta dl.primar SIMANDI ALEXANDRU si  dna secretar 

BONDAR HENRIETTE -KATALIN . 

 

 

Se propune modificarea ordinei de zi prin suplimentarea acesteia cu un proiect de hotarare. 

Se trece la aprobarea Ordinei de zi.  

 

Se prezinta ORDINEA  DE ZI  de catre dl. primar: 

 

1.PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea  implementarii proiectului  ”  Construire și 
dotare Cămin Cultural în satul Iermata Neagră, Comuna Zerind,Județul Arad,, 

2.PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea alipirii parcelelor inscrise in CF  nr.302624- 

Zerind, si 300034 proprietatea publica a Comunei Zerind; 

3.PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea  implementarii proiectului  ”  Proiect tip-

Construire Sală de Sport cu tribuna 180 locuri Comuna Zerind,sat Zerind,judeţul Arad,, 
4.PROIECT DE HOTARARE privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării 
și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” ,  a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţi ,, Proiect tip-Construire 

Sală de Sport cu tribuna 180 locuri Comuna Zerind,sat Zerind,judeţul Arad,, 
5.PROIECT DE HOTARARE privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării 
și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” ,  a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţi ,, Construire și dotare 

Cămin Cultural în satul Iermata Neagră, Comuna Zerind,Județul Arad; 

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

 

 

Se supune la vot Ordinea de zi. 

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

modificarea acesteia. 

 

Se trece la aprobarea Procesului  verbal anterior,şedinţei  din data de  06.11.2019. 

În urma votării s-a constatat că în unanimitate de voturi  7  voturi ,,pentru,, a fost aprobat ,fără 
modificări sau adăugiri. 
 



 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  implementarii 

proiectului  ”  Construire și dotare Cămin Cultural în satul Iermata Neagră, Comuna 
Zerind,Județul Arad,, 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare.Mentioneaza ca investitia se va 

realiza de catre CNI,comuna va pune la dispozitie terenul. 

 

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  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea alipirii parcelelor 

inscrise in CF  nr.302624- Zerind, si 300034 proprietatea publica a Comunei Zerind; 

Dl. primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare. 

Mentioneaza ca este necesara alipirea parcelelor in vederea realizarii unei sali de sport in 

localitatea 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  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  implementarii 

proiectului  ”  Proiect tip-Construire Sală de Sport cu tribuna 180 locuri Comuna Zerind,sat 
Zerind,judeţul Arad,, 
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare.Mentioneaza ca investitia se va 

realiza de catre CNI,comuna va pune la dispozitie terenul. 

Initial locatia a fost stabilita in curtea scolii din Zerind,insa nu s-a aprobat fiantarea 

investitiei,motivand ca nu este suficient teren,avand in vedere normele PSI in vigoare. 

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  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul 
Lucrărilor Publice,Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” ,  

a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţi ,, 
Proiect tip-Construire Sală de Sport cu tribuna 180 locuri Comuna Zerind,sat 

Zerind,judeţul Arad,, 
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare.Mentioneaza ca din suprafata 

totala de 18049 mp se va preda pentru CNI in vederea construirii salii de sport 3420 mp. 

Aceasta suprafata este individualizata pe un plan topo,care constituie anexa la hotarare. 

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  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul 
Lucrărilor Publice,Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” ,  

a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţi ,, 
Construire și dotare Cămin Cultural în satul Iermata Neagră, Comuna Zerind,Județul 
Arad; 



 

 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare.Mentioneaza ca din suprafata 

totala de 2766 mp  se va preda pentru CNI in vederea construirii caminului cultural la Iermata 

Neagra 2000 mp.Acest teren este individualizat pe un plan topo,care constituie anexa la hotarare. 

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  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind stimularea participării în 
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – conform Legii nr. 

248/2015. 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare. 

Dna secretar mentioneaza ca pana in prezent nu au fost depuse cereri pentru tichete sociale 

pentru gradinita,dar este necesar sa avem hotararea privind modalitatea de acordare a 

tichetelor,precum nominalizarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr 248/2015. 

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 discutii. 

  Dl.primar propune alocarea a 6000 lei pentru pachete -cadou pentru copiii din comuna Zerind    

  de la varsta de 0 pana la 14 ani,care se vor distribui cu ocazia sarbatorilor de Craciun. 

  Domnii consilieri in unanimitate de voturi-7 voturi ,,pentru,, au fost de acord cu propunerea. 

  Distribuirea cadourilor va avea loc cu ocazia Targului de Craciun in data de 19.12.2019. 

  Dl. consilier Gal Levente propune cafiecare consilier ,din indemnizatie, sa contribuie la 

finantarea cadourilor pentru prescolarii si elevii din cele doua localitati, suma propusa este de 

200 lei/consilier. 

 Propunerea a fost acceptata in unanimitate. 

 Dl. primar si dl. viceprimar s-au alaturat initiativei dlui consilier.Se vor cumpara cadouri cu 

ocazia evenimentului ,,Mos Mikulas,,se vor distrubui in gradinite  si in scoli in data de 

05.12.2019. 

 
   

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

Semneaza acest Proces-verbal presedintele de sedinta: PAP  ALEXANDRU 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 

              PAP ALEXANDRU                             jr.BONDAR HENRIETTE- KATALIN 

         

         

 

  

 



 

 

 


