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HOTĂRÂREA nr. 68 

Din data de 30.08.2019 
 

Privind aprobarea Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a  
Consiliului Local Zădăreni din data de 30.08.2019 

 
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data 
de 30.08.2019, orele 1730,  
 
Având în vedere: 
- prevederile art.135 alin.7 din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul Administrativ; 
- votul pentru, a 10 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri. 

 
În temeiul art.129 alin.1 și art.139 din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 

ART.1. – Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Zădăreni, din data 
de 30.08.2019, cu următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 
30.08.2019; - inițiator Petri Doina;  

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiator Petri Doina; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Zădăreni din data de 31.07.2019; - inițiator Petri Doina; 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii în bani pentru timpul efectiv 
de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului 
de Urgenţă Voluntar Zădăreni - inițiator Petri Doina; 

5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Zădăreni - inițiator Petri Doina; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării scriptice  a suprafeței aferente  Cărții 
Funciare cu nr.301153 Zădăreni cu nr. 301153, conform cu măsurătorile efectuate  - 
inițiator Petri Doina; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de principiu pentru realizarea unei 
parcări pavate pe spațiul public din fața imobilului cu nr. Adm.385 Zădăreni către SC. 
Pike Place SRL - inițiator Petri Doina; 

8. Diverse; 

ART.2. - Se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de lucru a serviciului social cu 
cazare: ”Cămin de Bătrâni Zădăreni”; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli;  
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* Materialele specifice proiectelor de hotărâre în speță expuneri de motive, referate, 
rapoarte ale compartimentelor de resort, rapoarte ale comisiilor de resort, etc. se regăsesc 
la fiecare proiect de hotărâre în parte. 

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,                                           
 BENE FLORIAN                             CORBEI EMANUEL PETRU 


