
 

  

  

  

  

  

  

  

INVITAŢIE  

In baza art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice Iocale nr.215/2001, sunteti invitat(a) 
la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziva de joi, 
28.08.2014, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de şedinţe, cu următoarea  

ORDINE DE ZI :  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 30.07.2014; 

iniţiativa primarului  

2. Proiect de hotarare privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui. Dan 

Neculae ;  

3. Proiect de hotarare privind validarea dlui. Giuchi Gheorghe in functia de consilier local 

conform art. 31 alin. (2), (3), (4) si (5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;  

4. Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate 

in bugetul local pe anul 2014 ; initiativa primarului  

5. Proiect de hotarare privind mandatarea cu mandate special a Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad sa exercite unele 

drepturi in numele si pe seama Consiliului Local al comunei Zabrani ;initiativa primarului  

6. Proiect de hotarare Privind solicitarea prelungirii pana la data de 13.04.2015, a Scrisorii 

de Garantare de la FNGCIMM SA IFN pentru implementarea   

proiectului intitulat: "AMENAJARE CENTRU DE INFORMARE SI  

PFMMOVARE TURISTICA,AMENAJARE TRASEU TEMATIC-<SPRE  

FANTANA CU APA BUNA> IN LOCALITATEA ZABRANI,JUDETUL ARAD" ; initiativa 

primarului  
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7. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a terenului inscris 

in CF nr. 300515, top. 300515, intravilan viran in suprafata de 1155 mp, proprietatea 

Statului  

Roman, in vederea clarificarii situatiei acestuia; initiativa primarului  

8. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a terenului inscris 

in CF nr. 300348, top. 405-406, intravilan viran in suprafata de 3924 mp, proprietatea 

Statului  

Roman, in vederea clarificarii situatiei acestuia; initiativa primarului  

9. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a terenului inscris 

in CF nr. 300575, top. 300575, intravilan viran in suprafata de 2290 mp, proprietatea 

Statului Roman, in vederea clarificarii situatiei acestuia ; initiativa primarului  

10. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a  

comunei a terenului inscris in CF nr. 300977, top. 462-463, intravilan viran in suprafata de 

2268 mp, proprietatea Statului Roman, in vederea clarificarii situatiei acestuia ; initiativa 

primarului  

11. Diverse  

  

Primar  

Ec. Toader Marian  

  

 


