
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

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

MINUTA SEDINŢA ORDINARA 
30.05.2017 

Din numărul total de 16  consilieri sunt prezenţi la şedinţă 16, şedinţa fiind legal constituită. În 
cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.39/30.05.2017 privind 

aprobarea continutului procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.03.2017 si continutul 
procesului verbal al sedintei extraordinare din 22.05.2017. 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.40/30.05.2017 privind 
aprobarea ordinii de zi a sedinţei  ordinare a Consiliului Local Vladimirescu din data de 
30.05.2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.41/30.05.2017 privind 
aprobarea rectificării bugetului comunei Vladimirescu pe anul 2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.42/30.05.2017  privind 
acceptarea ofertei de donatie facuta de S.C. IMOTRUST S.A. avand ca obiect reteaua de 
canalizare si bransamentele prevazuta cu 2 statii de pompare din localitatea Vladimirescu, 
cartier Via Carmina, zona I si III  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.43/30.05.2017  privind 
acceptarea ofertei de donatie facuta de S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A. avand ca obiect 
reteaua de canalizare si bransamentele prevazuta cu o statie de pompare, din localitatea 
Vladimirescu, cartier Via Carmina, zona V  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.44/30.05.2017 privind 
conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Vladimirescu 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.45/30.05.2017 privind 
aprobarea cumpărării directe a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.46/30.05.2017 privind 
aprobarea dezmembrării terenului intravilan în suprafată de 2.359 mp înscris în C.F.314768 cu 
nr. cad.314768 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.47/30.05.2017 privind 
rectificarea suprafeței de teren intravilan situat in loc. Vladimirescu str.St.cel Mare nr.12, 
înscrisă în  C.F. nr.3458 Vladimirescu  cu nr. top.237-238/b.1 de la 1831 mp la 1.731 mp cât a 
rezultat în urma măsurătorilor 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.48/30.05.2017 privind 
aprobarea documentatiei de prima inscriere a imobilului situat in Vladimirescu str. Revolutiei 
nr.4 cuprins in ANEXA nr.72 din H.G. nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al 
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judetului Arad precum si al municipilor, oraselor si comunelor din judetul Arad cu modificarile 
si completarile ulterioare la pozitia nr.1, cod de clasificare 1.6.6    
 

 

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, 

                   HARLAU DACIAN-ALIN                                                      SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
            …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                    …………………………….……..   
   R.D.: T.O 
 


