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H O T A R A R E A NR 131. 

din 19.12.2019. 
    

 privind  aprobarea cofinatarii proiectului” Extindere sistem de alimentare cu apă și 
canalizare menajeră 

in Comuna Zerind,Județul Arad,, 
   

CONSILIUL LOCAL  ZERIND, JUDETUL  ARAD 

INTRUNIT IN ŞEDINŢA ORDINARA IN DATA DE 19.12.2019. 
                  Având în vedere : 

a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 

nr. 2246 din 18.12..2019;  

b) constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiției publice de 

interes local, a cărei indicatori tehnico-economice a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 130./ 

19.12.2019. privind  proiectul cu titlul ” Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in 
Comuna Zerind,Judetul Arad,, 

c)  Documentatia tehnica faza  PROIECT TEHNIC  elaborat de către  Asocierea MEVA CONCEPT 

SRL-SC OPEN MINDS CONSULTING SRL prin subcontractant SC PROCAD SRL, privind investitia ,,Extindere 
sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera  in Comuna Zerind,Judetul Arad,, 

d) Raportul comisiilor de specialitate al consiliului local Zerind,prin care se acorda aviz favorabil 

proiectului de hotarare; 

e) prevederile OUG nr 28/2013 ,actualizata, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare local; 

f) art.129. alin.(4).lit.d.; art.art.134 alin.(3) lit.a. si art.139(1) din OUG nr.57/2019,privind Codul 

administrativ; 

g) Numarul voturilor exprimate ale consilierilor 9 voturi ,,pentru,, astfel exprimat de catre cei 9 

consilieri prezenti,din totalul de 9 consilieri locali in functie, 

H O T A R A S T E 
 

Art. 1. -(1) Se aprobă cofinantarea proiectului” Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare 
menajeră în Comuna Zerind,Județul Arad  ” in cuantum de 1.101.170,10 lei, inclusiv TVA.  
 
Art.2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei  Zerind.  
 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Zerind, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei  Zerind și prefectului judetului Arad si se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariazerind.ro   

 

                PREŞEDINTE                                                     Contrasemneaza,SECRETAR GENERAL 
 
           PAPP ALEXANDRU                                                    jr.BONDAR HENRIETTE KATALIN 



 
 

 


