
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 206280;  

MINUTA SEDINŢA ORDINARA 
21.12.2016 

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. 119/21.12.2016 privind 

aprobarea continutului procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.11.2016  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 120/21.12.2016 privind 
aprobarea ordinii de zi a sedinţei  ordinare a Consiliului Local Vladimirescu din data de 
21.12.2016 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 121/21.12.2016 privind 
aprobarea rectificării bugetului comunei Vladimirescu pe anul 2016 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 122/21.12.2016 privind 
aprobarea tarifelor la serviciile de colectare, transport, depozitare deseuri nesortate a 
deşeurilor menajere şi a celor asimilate acestora inclusiv a deşeurilor toxice din deşeurile 
menajere, cu excepţia celor în regim special, de pe raza comunei Vladimirescu, judeţul Arad în 
contractul semnat cu S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 123/21.12.2016 privind 
avizarea rețelei de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2017-2018 în comuna 
Vladimirescu 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 124/21.12.2016 privind 
aprobarea rectificarii Planului de Reparatii si Investitii pe anul 2016 pe domeniul public local al 
comunei Vladimirescu concesionat Companiei de apa Arad S.A. care se realizeaza din fondurii 
IID 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 125/21.12.2016 privind 
acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice din comuna 
Vladimirescu 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 126/21.12.2016 privind 
modificarea Hotararii nr.118/29.11.2016 privind derularea procedurii de achizitie publica 
pentru proiectul “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 
VLADIMIRESCU, JUDEȚUL ARAD” 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 127/21.12.2016 privind 
aprobarea Strategiei de achizitii publice aferenta anului 2017 pentru Primaria comunei 
Vladimirescu  
 



 

 

 

 

 

 

 - 2 - 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 128/21.12.2016 privind 
modificarea calitătii unor posturi din statul de funcţii şi personal pentru aparatul de specialitate 
al Primarului  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 129/21.12.2016 privind 
acordare aviz de principiu pentru intocmire P.U.Z.  pentru introducere in intravilan o suprafata 
de 10000 mp pentru construire a 4 hale depozitare utilaje agricole  , beneficiar Marculescu 
Pavel Petru 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 130/21.12.2016 privind 
alegerea preşedintelui de  şedinţă 

 
 

Sedinţa se încheie la ora 14,30 . 
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 
                          HORGA DOREL                                                       SECRETAR 
                                                                                                   TANASǍ OVIDIU 

                  
                    ……………………………………………………. 
 
                                                                                                                      …………………………………………… 

R/D:T.O 


