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MINUTA SEDINŢA ORDINARA 

30.01.2018 
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.1/30.01.2018 privind 
aprobarea continutului procesului verbal al şedinţei ordinare din 20.12.2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 2/30.01.2018 privind 
aprobarea ordinii de zi a sedinţei  ordinare a Consiliului Local Vladimirescu din data de 
30.01.2018 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 3/30.01.2018 privind 
aprobarea utilizării  excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 4/30.01.2018 privind 
actualizarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 5/30.01.2018 privind 
aprobarea rețelei de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2018-2019 în comuna 
Vladimirescu 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 6/30.01.2018  privind 
stabilirea cuantumului salariilor de baza pentru functionarii publici si personalului contractual 
din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Vladimirescu 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 7/30.01.2018 privind 
aprobarea incheierii Contractelor  nr.401/19.12.2017, nr.402/19.12.2017 si nr.403/19.12.2017 
cu S.C. DELGAZ GRID S.A.  pentru extinderea retelei de distributie gaze naturale  in localitatile 
Mandruloc si Cicir in noile zone de locuinte 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 8/30.01.2018 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 2018 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 9/30.01.2018 privind 
acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice din comuna 
Vladimirescu 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 10/30.01.2018 privind 
aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre comuna Vladimirescu pe de o parte si d-nul 
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Spataru Marius Cristinel pe de alta parte si radierea dreptului de folosinta cu titlul gratuit 
acordat de Consiliul local al comunei Vladimirescu in baza Legii nr.15/2003 si inscrierea 
aceluias drept de folosinta cu titlul gratuit 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 11/30.01.2018 privind 
aprobarea vanzarii prin negociere directa d-nei Crisan Liliana Mihaela, a  terenului  intravilan, 
curti construcţii, proprietate privata a comunei Vladimirescu, situat în loc. Vladimirescu str. I.C. 
Frimu nr.3, înscris in  C.F. 313960 Vladimirescu cu nr.top.313960 în suprafata de 1094 mp 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 12/30.01.2018 privind 
aprobarea vanzarii prin negociere directa d-nului Ivanescu Adrian, a  terenului  intravilan, curti 
construcţii, proprietate privata a comunei Vladimirescu, situat în loc. Vladimirescu str. I.Slavici 
nr.25, înscris in  C.F. 311418 Vladimirescu cu nr.top.311418 în suprafata de 131 mp 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 13/30.01.2018 privind 
aprobarea cumpărării directe a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 14/30.01.2018 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 2018 să aprobe cuantumul anual al cotizatiei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 15/30.01.2018 privind 
modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare prin Actul Adițional 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 16/30.01.2018 privind 
modificarea calitătii unor posturi din statul de funcţii şi personal pentru aparatul de specialitate 
al Primarului  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 17/30.01.2018 privind 
modificarea calitatii unor posturi contractuale din statul de functii si organigrama din  aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Vladimirescu 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 18/30.01.2018 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei 
Vladimirescu  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 19/30.01.2018 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor la obiectivul de investitie: 
“ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE VLADIMIRESCU ȘI HORIA, COMUNA VLADIMIRESCU, 
JUDEȚUL ARAD”  si asigurarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu 
se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 20/30.01.2018 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor la obiectivul de investitie: 
“AMENAJARE STRĂZI ȘI DRUMURI VICINALE ÎN COMUNA VLADIMIRESCU, JUDEȚUL ARAD”  
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si asigurarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de 
la bugetul de stat prin PNDL 
 

 DIVERSE 
 

 
Sedinţa se încheie la ora 16,30 . 
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, 

                          STEOP DAVID                                                                 SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
            …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                  …………………………….……..   
R.D.: T.O 
 


