
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

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

MINUTA SEDINŢA ORDINARA 
29.11.2016 

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. 106/29.11.2016 privind 

aprobarea continutului procesului verbal al şedinţei ordinare din 25.10.2016  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 107/29.11.2016 privind 
aprobarea ordinii de zi a sedinţei  ordinare a Consiliului Local Vladimirescu din data de 
25.10.2016 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 108/29.11.2016 privind 
constatarea demisiei  din funcţia de consilier local a d-lui Sebin Cristian Dimitrie, ales pe listele 
P.S.D. la alegerile locale din anul 2016. 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 109/29.11.2016 privind 
validarea în functia de consilier local, în Consiliul Local al comunei Vladimirescu, a d-lui Huzur 
Dorel, functie devenita vacanta prin demisia d-lui consilier Sebin Cristian Dimitrie 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 110/29.11.2016 privind 
aprobarea rectificării bugetului comunei Vladimirescu pe anul 2016 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 111/29.11.2016 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 112/29.11.2016 privind 
aprobarea scutirii de la plata impozitului  pe anul 2017 pentru Constructii speciale conform 
Codului Fiscal 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 113/29.11.2016 privind  
aprobarea scoaterii din evidenţele fiscale a debitoarei S.C. PETERMAN S.R.L. 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 114/29.11.2016 privind 
aprobarea cumpărării directe a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 115/29.11.2016 privind 
aprobarea dezmembrării terenului extravilan în suprafată de 38.348 mp înscris în C.F.300557 
cu nr. top.6376  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 116/29.11.2016 privind 
modalitatea de executie a trotuarelor pe domeniul public in cartierul Glogovat si Florilor  
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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 117/29.11.2016 privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Vladimirescu, pentru anul 2017 
 

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

 

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 
                          HORGA DOREL                                                       SECRETAR 
                                                                                                   TANASǍ OVIDIU 
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