
ROMÂNIA  
JUDE UL ARAD 

COMUNA Z D RENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOT RÂRE nr.__ 

Pentru data de 28.07.2017 
 

Privind aprobarea Ordinii de Zi a şedin ei ordinare a  
Consiliului Local Z d reni din data de 30.08.2017 

 
 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Z D RENI, întrunit în şedinţa sa ordinar , din data 
de 30.08.2017, 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 __ 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; 

 

PROPUN 

ART.1. – Se aprob  ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Z d reni, din data 
de 30.08.2017, cu urm toarele puncte: 

1.Proiect de hot râre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 
30.08.2017; 

2.Proiect de hot râre privind alegerea președintelui de ședinț ; 
3.Proiect de hot râre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
Local Z d reni din data de 28.07.2017; 
4.Proiect de hot râre privind aprobarea acord rii drepturilor b neşti cadrelor diactice şi 
cadrelor auxiliare pentru cheltuieli de deplasare, pe luna iulie, anul 2017; 
5.Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a comunei 
Z d reni pe anul 2017, modificarea listei de investiții și a planului de achiziții; 
6.Proiect de hot râre privind  stabilirea veniturilor salariale ale funcționarilor publici și a 
personalului contractual din cadrul Prim riei Comunei Z d reni și modificarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Z d reni; 
7.Proiect de hot râre privind acordarea unui mandat special, Primarului Comunei Z d reni  
din partea Consiliului Local Z d reni în Adunarea General  a Asociațiilor a Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitar  Ap  Canalizare Judeţul Arad; 
8.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, 


