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PROIECT DE HOT RÂRE nr. 42 

pentru data de 24.04.2017 
 

Privind aprobarea Ordinii de Zi a şedin ei ordinare a  
Consiliului Local Z d reni din data de 24.04.2017 

 
 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Z D RENI, întrunit în şedinţa sa ordinar , din data 
de 24.04.2017, orele 1730,  
 
Având în vedere: 
 
- prevederile art.43 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicat  cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 
-  votul pentru, a __ consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi __ consilieri. 

 

În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
republicat  cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

 

 

PROPUNE 

ART.1. – Se aprob  ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Z d reni, din data 
de 20.04.2017, cu urm toarele puncte: 

1. Proiect de hot râre privind aprobarea ordinii de zi a edin ei ordinare din data 
de 24.04.2017; 

2. Proiect de hot râre privind constatarea încet rii mandatului de consilier al 
doamnei Lucu a Carmen-Alina şi declararea ca vacant a postului de consilier 
local din cadrul Consiliului Local Z d reni. 

3. Proiect de hot râre privind validarea mandatului de consilier al domnului igan 
Ciprian-Marius în cadrul Consiliului Local al Comunei Z d reni. 

4. Proiect de hot râre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Z d reni din data de 14.03.2017; 

5. Proiect de hot râre privind aprobarea unui schimb de terenuri în vederea 
reglement rii situa iei juridice a unei str zi din loc. Z d reni. 

6. Proiect de hot râre privind aprobarea sist rii unor c r ilor funciare de pe raza 
UAT Z d reni, aflate în suprapunere real  cu un teren aflat în proprietatea SC. 
Foraj Sonde Craiova.S.A. 

7. Proiect de hot râre privind aprobarea acord rii drepturilor b neşti cadrelor 
diactice şi cadrelor auxiliare pentru cheltuieli de deplasare, pe luna martie, anul 
2017; 

8. Proiect de hot râre privind aprobarea vânz rii prin licita ie public  a imobilului 
înscris în C.F. 302457 Z d reni, nr. top. 114/b/12/2  - Bodrogu Nou, conform 
raportului de evaluare i aprobarea Caietului de Sarcini; 



ROMÂNIA  
JUDE UL ARAD 

COMUNA Z D RENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

9. Proiect de hot râre privind aprobarea vânz rii prin licita ie public  a imobilului 
înscris în C.F. 302514 Z d reni,  nr. top. 114/b/6 - Bodrogu Nou, conform 
raportului de evaluare i aprobarea Caietului de Sarcini; 

10. Diverse. 
 

ART.2. – Prezenta se comunic  cu: 
-  Instituţia Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ;  
-  Prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu, www.primariazadareni.ro 

 
 
INIȚIATOR, 
 


