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HOTĂRÂREA nr. 103 

Din data de 29.11.2019 
 

Privind aprobarea Ordinii de Zi a şedinţei de îndată a  
Consiliului Local Zădăreni din data de 29.11.2019 

 
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa de îndată, din data 
de 29.11.2019, orele 1100,  
 
Având în vedere: 
prevederile art.135 alin.7 din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul Administrativ; 

-  votul pentru, a 8 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 8 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 de îndată a Consiliului Local Zădăreni, din 
data de 29.11.2019, cu următoarele puncte: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată din data de 
29.11.2019; 
 
2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Zădăreni cu nr.101/2019 
privind solicitarea adresată Consiliului Județean Arad de trecere a unui bun din domeniul public 
al Județului Arad în domeniul public al comunei Zădăreni. 
 
3. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecere a unui bun din domeniul public al Județului 
Arad în domeniul public al comunei Zădăreni.  
 
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane, pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului serviciului public de 
transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 
și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania de 
Transport Public S.A. Arad. 
 

ART.2. - 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 FLOREA             CORBEI EMANUEL-PETRU 

http://www.primariazadareni.ro/

