
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ARAD 

COMUNA ZĂDĂRENI 
CONSILIUL LOCAL 

A.S./C.E.P./4EX. 

HOTĂRÂREA nr. 57 

Din data de 25.06.2019 
 

Privind aprobarea Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a  
Consiliului Local Zădăreni din data de 25.06.2019 

 
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data 
de 25.06.2019, orele 1730,  
Având în vedere: 
- prevederile art.43 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-  votul pentru, a 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri. 

În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

ART.1. – Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Zădăreni, din data 
de 25.06.2019, cu următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 
25.06.2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Zădăreni din data de 31.05.2019; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti cadrelor diactice şi 
cadrelor auxiliare pentru cheltuieli de deplasare, pe luna Mai anul 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019; 

5. Diverse; 

ART.2. - Se suplimentează ordinea de zi cu următoarele proiecte: 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 
funcționare a compartimentului de asistență socială organizat la nivelul Comunei 
Zădăreni și a structurii orientative de personal; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 
pentru perioada 2019 – 2023  în domeniul serviciilor sociale la nivelul Comunei 
Zădăreni; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual pentru anul 2019 de acțiune 
privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Zădăreni; 

ART.3. - Se Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică 
cu:  

- Instituţia  Prefectului – Judeţul  Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 

- Prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu, www.primariazadareni.ro 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETAR,                                           
 ANDREICA SAVA                             CORBEI EMANUEL PETRU 


