
 

 

CONSILIUL  LOCAL  ZERIND 

JUDETUL ARAD 

 

 

 

PROCES   VERBAL 
 

Incheiat azi, 14.10.2019. cu ocazia sedintei ordinare a  Consiliului Local Zerind,convocata in 

baza Dispozitiei Primarului Comunei Zerind nr.78.din 08.10.2019.Sunt prezenti un numar de 8 

consilieri in functie, dl. consilier BODI ARNOLD lipseste. Participa totodata la aceasta sedinta 

dl.primar SIMANDI ALEXANDRU si  dna secretar BONDAR HENRIETTE -KATALIN . 

 

Se trece la aprobarea Ordinei de zi.  

Se prezinta ORDINEA  DE ZI  de catre dl. primar: 

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 

 

Se supune la vot Ordinea de zi. 



 

 

In urma votarii s-a constatat,ca in unanimitate de voturi 8 voturi ,,pentru,, a fost aprobata cu 

modificarea acesteia. 

 
Se trece la aprobarea Procesului  verbal anterior,şedinţei  din data de  02.10.2019. 

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 modificarii 

statului de personal si organigrama  aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zerind, 

respectiv al Consiliului Local Zerind; 

 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare,mentionand ca este necesar 

modificarea statului de functii si organigramei in vederea infiintarii unui post de ingrijitor spatii 

verzi in compartimentul gospodarie comunala, modificarea denumirii functiei publice de 

conducere secretar in secretar general si includerea noului angajat in compartimentul asistenta 

sociala in statul de functii.A fost angajata un esistent personal al persoanei cu handicap grav. 

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 -8 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata. 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului  de 

execuţie bugetară al  trimestrului III. al anului 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 -8 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata. 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE 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”  

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare,mentionand ca scrisoarea de 

garantie va expira si este necesar prelungirea valabilitatii cu 12 luni. 

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 -8 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata. 

 



 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE 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”     

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare, mentionand ca scrisoarea de 

garantie va expira si este necesar prelungirea valabilitatii cu 12 luni. 

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 -8 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata. 

 
Se trece la dezbaterea  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea modificarii 

suprafetelor unor  imobile proprietatea Comunei Zerind,ca urmare masuratorilor topografice 

efectuate cu ocazia lucrarilor de inregistrare sistematica 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare,mentionand ca imobilele in 

cauza in realitate, conform masuratorilor topografice efectuate cu ocazia inregistrarilor 

sistematice , au o suprafata mai mare sau mai mica decat cea prevazuta in cartea funciara. 

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 -8 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata. 

 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE 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 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare,mentionand ca mostenitorii 

defunctului Notaros Francisc au depus o cerere de rectificare,inca in anul 2016,prin care au 

acceptat diminuarea suprafetei de 2,42 Ha teren arabil cu 0,2590 Ha,iar pentru suprafata-

diferenta au acceptat amplasamentul oferit de comisia locala in T 77 parcela A 389/1. 

Lucrarea de inregistrare sistematica-finantarea nr.2. s-a finalizat,s-a intabulat UAT Zerind cu 

suprafata de 0,2590 Ha, nu au fost intabulati mostenitorii defunctului Notaros Francisc, desi sunt 

indreptatiti sa primeasca terenul,alfel vor fi deposedati de aceasta fara niciun drept. 

Aceasta suprafata constituie rezerva la dispozitia comisiei locale de fond funciar. 

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 -8 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata. 

 

 



 

 

Se trece la dezbaterea  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind  acordarea de facilităţi 
cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziala Tabajdi Karoly Zerind 

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si Referatul de aprobare 

Se prezinta cererile cadrelor didactice. 

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 -8 voturi ,,pentru,,- hotararea a fost 

adoptata. 

 

 

Se trece la discutii. 

Dl.primar prezinta situatia proiectelor aflate in implementare. 

Dl.consilier PAPP IOAN mentioneaza ca in  familia lui Kajtor Emeric,persoana cu handicap 

grav,sunt probleme in sensul ca numitul Kajtor Attila il agreseaza pe  persoana cu handicap 

grav.Este necesar sa se acorde o atentie acestui caz. 

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 GENERAL 

              PAP ALEXANDRU                                jr.BONDAR HENRIETTE- KATALIN 

         

         

 

  

 

 


