
 

 

CONSILIUL  LOCAL  ZERIND 

JUDETUL ARAD 

 

 

 

PROCES   VERBAL 
 

Incheiat azi, 12.09.2019. cu ocazia sedintei ordinare a  Consiliului Local Zerind,convocata in 

baza Dispozitiei Primarului Comunei Zerind nr.69.din 06.09.2019.Sunt prezenti un numar de 9 

consilieri in functie. 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 doua proiecte de hotarare. 

Se trece la aprobarea Ordinei de zi.  

Se prezinta ORDINEA  DE ZI  de catre dl. primar: 

 

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului local si planului de 
investitii al Consiliului Local Zerind pe anul 2019 

 

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a 
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad, prin 

Actul Aditional nr. 9/2019, 
 

3. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al 

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

4.PROIECT DE HOTARARE  privind modificarea anexei nr. 2 al Hotărârii Consiliului 
Local  Zerind nr.63. din 22.07.2015. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi. 

In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi 9 voturi ,,pentru,, a fost aprobata cu 

modificarea acesteia. 

 
Se trece la aprobarea Procesului  verbal anterior,şedinţei  din data de  31.07.2019. 

În urma votării s-a constatat că în unanimitate de voturi  9 voturi ,,pentru,, a fost aprobat ,fără 
modificări sau adăugiri. 
 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea rectificării 
bugetului local si planului de investitii al Consiliului Local Zerind pe anul 2019. 
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare. 

Se prezinta raportul compartimentului contabilitate. 

Se prezinta Raportul comisiilor de sepcialitate al Consiliului Local ,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  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării 
Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apa 

Canalizare Judetul Arad, prin Actul Aditional nr. 9/2019, 

 

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

Se prezinta Raportul comisiilor de sepcialitate al Consiliului Local ,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  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind desemnarea 

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

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

Dl. primar prezinta solicitarea dnei director a Scolii Gimnaziale Tabajdi Karoly Zerind prin care 

solicita consiliului local desemnarea reprezentantuluiCL in consiliul de administratie al scolii. 

Se prezinta Raportul comisiilor de sepcialitate al Consiliului Local ,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  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 

al Hotărârii Consiliului Local Zerind nr.63. din 22.07.2015. 
 

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

Dna secretar prezinta Hotararea Consiliului Local Zerind nr.63 din 22.07.2015,respectiv art.3 din 

contractul de administrare incheiat intre Consiliul Judetean Arad si Comuna Zerind, privind 

unitatile de compostare.Practic se propune modificarea duratei  contractului de administrare. 

Se prezinta Raportul comisiilor de sepcialitate al Consiliului Local ,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 prezinta situatia proiectelor aflate in implementare. 

Referitor la proiectul Infiintare centru de zi in Comuna Zerind, am fost notificati ca s-a aprobat 

PT-ul investitiei,urmeaza procedura de achizitie pentru executia lucrarilor.â 

Proiectul de asfaltare a strazilor -lucrarile de executie sunt in plina desfasurare.S-a solicitat 

prelungirea contractului de finantare. 

-Proiectul Infiintare parc in comuna Zerind-am depus la CRFIR cu 4 luni in urma solicitarea 

verificarii procedurii de achizitie a lucrarilor de executie.Nici pana astazi nu am primit niciun 

raspuns.Pana atunci nu se pot executa lucrarile. 



 

 

-Proiectul ROHU 54- necesita modificarea proiectului atat in bugetul nostru cat si in bugetul 

partenerului de proiect.Solicitam prelungirea duratei contractului de finantare. 

-Proiectul Modernizare si dotare camin cultural Zerind- s-a anulat procedura de achizitie a 

lucrarilor de executie deoarece s-a descoperit o eroare de proiectare, s-a omis includerea in 

proiect a sarpantei . 

Dl.consilier Vas Alexandru mentioneaza ca populatia nu a fost instiintata despre exercitiul ISU 

din data de 05.09.2019. Trebuie acordata atentie pentru informarea populatiei in asemenea 

cazuri. 

Dl. consilier Gal Levente mentioneaza ca sunt probleme cu cosirea vegetatiei atat pe domeniul 

public cat si in fata cladirilor unor  persoanelor fizice.La Iermata Neagra la gradinita cosirea s-a 

efectuat tarziu,inainte de inceperea anului scolar.Considera ca ar trebui sa acordam mai mare 

atentie  la efectuarea lucrarilor,mai ales la scoli si gradinite. 

Dl.primar mentioneaza ca ar fi necesar stabilirea unei taxe speciale pentru efectuarea lucrarilor 

de cosit la gospodariile unde nu au posibilitatea sa execute lucrari de intretinere a spatiilor verzi 

in fata casilor/gradinilor. 

 

Dl. consilier Papp Ioan propune sa fie inscriptionat pe indicatorul ,langa DN 79 ,spre Iermata 

Neagra si in limba maghiara. 

Totodata mentioneaza ca langa drumul catre Frontiera s-au aruncat deseuri menajere,ar trebui 

transportati . 

Problema cainilor nici pana in prezent nu este rezolvata.Copiii asteapta microbuzul scolar 

dimineata,in jurul lor sunt 6-7 caini. 

 

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

Semneaza acest Proces-verbal presedintele de sedinta: PAPP  IOAN 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 

                     PAPP  IOAN                                jr.BONDAR HENRIETTE- KATALIN 

         

         

 

  

 

 


