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 H  O  T  A  R  A  R  E  A  NR.92. 
 

din  14.10.2019. 
privind aprobarea ORDINEI DE ZI  a sedintei ordinare de lucru a Consiliului Local Zerind, din data de  

14.10.2019. 
 

Consiliul Local ZERIND, Judetul Arad, intrunit in sedinta  ordinara pentru data de  14.10.2019. 
Vazand: 
-Prevederile art.134.alin.(3) lit.a.; art.135 alin.(7 )din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 

-Numarul voturilor exprimate ale consilierilor 8 voturi ,,pentru,, astfel exprimat de catre cei  8 consilieri prezenti,din 

totalul de 9 consilieri locali in functie. 

 
H  O  T  A  R  A  S  T  E: 

 
Art.1.-  Se aproba  ORDINEA DE ZI  a sedintei ordinare de lucru a Consiliului Local  Zerind din data  de  
14.10.2019 .cu modificarea acesteia prin suplimentarea acesteia cu un proiect de hotarare. 
ORDINEA DE ZI: 
 
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de personal si organigrama  aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Zerind, respectiv al Consiliului Local Zerind; 

 

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului  de execuţie bugetară al  trimestrului III. al anului 2019; 

 
3.PROIECT DE HOTARARE aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de Garantare de la FNGCIMM SA IFN ,in 

vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile, pentru implementarea proiectului  

“Reabilitare drumuri in comuna Zerind, judetul Arad” 

 
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de Garantie emisa de FNGCIMM 

SA IFN ,in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile, pentru implementarea 

proiectului„Modernizarea,renovarea si dotarea caminului cultural din localitatea Zerind,Judetul Arad”     

 
5.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea modificarii suprafetelor unor  imobile proprietatea Comunei 

Zerind,ca urmare masuratorilor topografice efectuate cu ocazia lucrarilor de inregistrare sistematica 

 
6.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea punerii la dispozitia Comisiei Locale de fond funciar Zerind a 

suprafetei de 2590 mp teren arabil extravilan in vederea punerii in posesie a mostenitorilor defunctului Notaros 

Francisc 

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

 
Art.2.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul Comunei Zerind. 

 
Art.3.-Prezenta se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Arad. 
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