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MINUTA SEDINŢA ORDINARA 

20.12.2017 
Din numărul total de 17  consilieri sunt prezenţi la şedinţă 17, şedinţa fiind legal constituită. În 

cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.120/20.12.2017 privind 
aprobarea continutului procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.11.2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 121/20.12.2017 privind 
aprobarea ordinii de zi a sedinţei  ordinare a Consiliului Local Vladimirescu din data de 
20.12.2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 122/20.12.2017 privind 
aprobarea rectificării bugetului comunei Vladimirescu pe anul 2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 123/20.12.2017 privind 
aprobarea cumpărării directe a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 124/20.12.2017 privind 
aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al Deşeurilor 
pentru perioada 23.04.2018-31.12.2018 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 125/20.12.2017 privind 
aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru perioada 23.04.2018-30.12.2018, 
datorată de persoanele fizice şi juridice care refuză încheierea contractelor de prestări servicii 
cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 126/20.12.2017 privind 
rectificarea suprafeței de teren intravilan, înscrisă în  C.F. nr.315947 Vladimirescu  cu nr. 
top.3847/b/1/1 de la 1.602 mp din acte la 1560 mp cât a rezultat în urma măsurătorilor 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 127/20.12.2017 privind 
aprobarea dezmembrării terenului intravilan în suprafată de 131 mp înscris în C.F. 314618 cu 
nr. cad.314618  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 128/20.12.2017 privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă 
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Sedinţa se încheie la ora 14,00 . 
În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei comunei Vladimirescu 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                  ARDELEAN OLTEAN IOAN                                                    SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
            …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                  …………………………….……..   
R.D.: T.O 
 


