
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

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

MINUTA SEDINŢA ORDINARA 
30.01.2017 

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. 4/30.01.2017 privind 

aprobarea continutului procesului verbal al şedinţei ordinare din 21.12.2016, al procesului 
verbal ale şedinţei de indata din 28.12.2016 si procesul verbal ale şedinţei de indata din 
09.01.2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 5/30.01.2017 privind 
aprobarea ordinii de zi a sedinţei  ordinare a Consiliului Local Vladimirescu din data de 
30.01.2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.6/30.01.2017 privind 
aprobarea infiintarii Consiliului Comunitar Consultativ 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.7/30.01.2017 privind 
aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 
muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.8/30.01.2017 privind 
aprobarea acordării ajutorului de urgenţă din bugetul  local al comunei Vladimirescu familiilor 
sau persoanelor singure pentru alte situatii deosebite decât cele stabilite prin art.28 alin.2 din 
Legea nr.416/2001  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.9/30.01.2017 privind 
aprobarea  Actului Adițional la Actul Constitutiv,  Actul Constitutiv, Actul Adițional la Statut şi 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
Judeţul Arad Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care 
comuna Vladimirescu este membru asociat 

 
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.10/30.01.2017 privind 

delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi 
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul 
Arad, - Zona 1 

 
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.11/30.01.2017 privind 

aprobarea cumpărării directe a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003  
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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.12/30.01.2017 privind 
aprobarea/ratificarea Contractului de prestari servicii nr. 133:07.01.2016/2700:08.01.2016 si 
Actului aditional nr. 1 la contract 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.13/30.01.2017 privind 
aprobarea/ratificarea Contractului de asistenta juridica nr. 105250-
50:25.11.2016/12866:29.11.2016 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.14/30.01.2017 privind 
derularea procedurii de achizitie publica pentru proiectul “Infiintare Centru de zi pentru copii in 
Sistem After –School in comuna Vladimirescu, judetul Arad “  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.15/30.01.2017 privind 
acordarea unui mandat special  reprezentantului comunei Vladimirescu în A.G.A la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad pentru 
anul 2017 să aprobe cuantumul anual al cotizatiei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli  

 
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.16/30.01.2017 privitoare la 

aprobare Regulamentului de organizare si functionare a Caminului Cultural din  Localitatea 
Vladimirescu judetul 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 
                             MAG MIHAI                                                         SECRETAR 
                                                                                                   TANASǍ OVIDIU 
                  
                    ……………………………………………………. 
 
                                                                                                                      …………………………………………… 

R/D:T.O 


