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CONSILIUL LOCAL INEU 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 67 
Din 29.06.2012 

Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al 
orasului Ineu din 29.06.2012 

 
 

 

 Consiliul local al orasului Ineu, intrunit in sedinta ordinara în data de 

29.06.2012 

 Avand in vedere: 

- prezentarea si supunerea spre aprobare a ordinei de zi a sedintei  

ordinare a Consiliului local Ineu din data de 29.06.2012; 

- prevederile art. 43, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicată,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ineu; 

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

HOTARASTE: 
 

 

 Art. 1 – Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al 

orasului Ineu din data de 29.06.2012, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului - Judetul Arad; 

- Primarul orasului Ineu; 

- Secretar. 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 
            ALB IONEL                                                 SECRETAR, 
                    ANCUȚA  RADA 



 
 
 
ROMÂNIA                                                   ANEXA LA H.C.L. NR. 67/29.06.2012 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL  INEU 
CONSILIUL LOCAL      
 
                                           
 
                                                ORDINEA  DE  ZI 
aprobată în unanimitate de Consiliul Local Ineu pentru ședința ordinară a Consiliului 

Local din data de 29.06.2012 este : 
 
 

 
1.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a Consiliului Local Ineu -  iniţiativa Primarului oraşului Ineu –jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării preturilor/tarifelor la apa potabila si 
pentru canalizare – epurare pentru populatie si pentru rest utilizatori la nivelul orasului 
Ineu -  iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
3.  Proiect de hotărâre privind  modul de valorificare pe destinații a volumului de masă 
lemnoasă preconizat  a se recolta în anul 2012 din suprafața de fond forestier aflată în 
proprietatea  orașului Ineu - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie 
Abrudan; 
 
4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale 
Directorului - şef de ocol al Regiei Publice Locale „OCOLUL SILVIC ZARANDUL” 
R.A. pentru anul 2012 -  iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan;  
5.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al 
Orasului Ineu pe anul 2012 - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie 
Abrudan; 
 
6.  Proiect de hotărâre privind cuprinderea în Nomenclatura stradală a Orașului Ineu a 
străzii Tămand din trupul izolat Tămand - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. 
Călin - Ilie Abrudan; 
 
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentantului orasului Ineu in 
Adunarea generala a actionarilor a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APA 
ARAD S.A. ARAD -  iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
8.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 39 din 30.03.2012  adoptată 
de către Consiliului Local Ineu - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie 
Abrudan; 
 
 



 
 
 
9.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 40 din 30.03.2012  adoptată 
de către Consiliului Local Ineu - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie 
Abrudan; 
 
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
Orasului Ineu in Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Ineu și revocarea 
Hotărârii nr. 98/30.07.2010 - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie 
Abrudan; 
 
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Orasului Ineu in Consiliul etic din cadrul Spitalului Orasenesc Ineu și revocarea 
Hotărârii nr. 48/18.03.2010 - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie 
Abrudan; 
 
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Orasului Ineu și reprezentanții autorității finanțatoare în Consiliul consultativ al 
Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 61/31.07.2008 - 
iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Orasului Ineu in Consiliul consultativ al Unității de asistență medico-sociale Ineu și 
revocarea  Hotărârii nr. 62/31.07.2008 - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - 
Ilie Abrudan; 
 
14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
Orasului Ineu in Consiliul de administratie al Grupului Scolar  „MIHAI VITEAZUL” 
Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 57/29.04.2011  - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – 
jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Orasului Ineu in Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Grupului 
Scolar „MIHAI VITEAZUL” Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 58/29.04.2011  - 
iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
Orasului Ineu in Consiliul de administratie al Grupului Scolar  „SAVA 
BRANCOVICI” Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 59/29.04.2011 - iniţiativa Primarului 
oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Orasului Ineu in Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Grupului 
Scolar  „SAVA BRANCOVICI” Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 60/29.04.2011 - 
iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
 



 
 
 
18.  Proiect de hotărâre privind  reorganizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
vânzarea sau închirierea prin licitație publică a bunurilor din proprietatea orașului Ineu 
și revocarea  Hotărârii nr. 65/31.07.2008 - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. 
Călin - Ilie Abrudan; 
 
19. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei pentru soluționarea 
contestațiilor referitoare la licitațiile publice organizate pentru vânzarea sau 
închirierea  bunurilor din proprietatea orașului Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 
66/31.07.2008 - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
20.  Proiect de hotărâre privind  reorganizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
concesionarea  bunurilor din proprietatea orașului Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 
67/31.07.2008 - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
21.  Proiect de hotărâre privind  reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al 
orașului Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 68/31.07.2008- iniţiativa Primarului oraşului 
Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
22. Proiect de hotărâre privind  reorganizarea  comisiei pentru întocmirea propunerilor 
și a documentațiilor necesare în vederea atribuirii titlului de „Cetățean de Onoare al 
orașului Ineu” și revocarea  Hotărârii nr. 70/31.07.2008 - iniţiativa Primarului oraşului 
Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
23.  Proiect de hotărâre privind  reconstituirea  Comisiei locale de ordine publică a  
orașului Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 7/31.01.2011 - iniţiativa Primarului oraşului 
Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
24.  Proiect de hotărâre privind  reconstituirea  comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ineu și revocarea  
Hotărârii nr. 48/17.04.2009 - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie 
Abrudan; 
 
25. Proiect de hotărâre privind  constituirea  comisiei pentru organizarea 
manifestărilor dedicate „ZILELOR INEULUI” și alocarea unei sume în acest scop - 
iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
26. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii nr. 42/30.03.2012  privind 
aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 
2012  - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
27.  Proiect de hotărâre privind înlocuirea anexei 3 la Regulamentul de Organizare și 
Funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență al orașului Ineu, aprobat 
prin Hotărârea nr. 151/30.11.2005  - iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - 
Ilie Abrudan; 
 



 
 
 
28. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
orașului a unui teren în suprafață de 114.560 mp. , înscris în C.F. nr. 300687 a 
localității Ineu, cu nr. top. T 148, Ps 978/2/1 și revocarea Hotărârii nr. 122/21.09.2010  
- iniţiativa Primarului oraşului Ineu – jr. Călin - Ilie Abrudan; 
 
29.   Întrebări, interpelări şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului local. 
    
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 
             ALB IONEL                                               SECRETAR, 
                    ANCUȚA RADA 


