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HOTĂRÂREA nr. 85 

Din data de 29.10.2019 
 

Privind aprobarea Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a  
Consiliului Local Zădăreni din data de 29.10.2019 

 
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data 
de 29.10.2019, 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 29.10.2019, cu următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 
29.10.2019; - inițiator Petri Doina;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Zădăreni din data de 30.09.2019; - inițiator Petri Doina; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti cadrelor diactice şi 
cadrelor auxiliare pentru cheltuieli de deplasare, pe luna Septembrie anul 2019 - 
inițiator Petri Doina; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli 
- inițiator Petri Doina; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului preluare în administrare a 
unităților de compost individual conform HCL nr.39 din 23.04.2015 - inițiator Petri 
Doina; 

6. Proiect de hotărâre privind exprimarea intenției Comunei Zădăreni privind intrarea în 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transportul Public Local Arad - 
inițiator Petri Doina; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor școlare și cuantumul acestora 
pentru elevii Școlii Gimnaziale Zădăreni pe anul 2019-2020 pe semestrul I - inițiator 
Petri Doina; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe corpuri de clădire a restului de 
executat la obiectivul de investiții ”Școala Gimnazială cu cls.I-VIII Zădăreni” 

9. Diverse; 

ART.2. - Se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 
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1. aprobarea rectificării scriptice  a suprafeței aferente  Cărților Funciare 301516 Zădăreni 
și 301350 Zădăreni, precum și trans-notarea notării de sub A1 din CF nr.302687 Zădăreni 
cad.271 în CF nr.301350 Zădăreni cad.272; 

2. aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii al Aparatului Propriu de Specialitate al 
Primarului Comunei Zădăreni; 

3. aprobarea încheierii de acte adiționale, la contractele de concesiune cu nr.1533 din 
1994 și nr.1662 din 1999 privind modificarea părților din contract; 

* Materialele specifice proiectelor de hotărâre în speță referate de aprobare, rapoarte ale 
compartimentelor de resort, rapoarte ale comisiilor de resort, etc. se regăsesc la fiecare 
proiect de hotărâre în parte. 

ART.3. - 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 


