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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. 78/30.08.2016 privind 

aprobarea continutului procesului verbal al şedinţei ordinare din 26.07.2016 si a  procesului 
verbal al şedinţei de indata din 03.08.2016  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 79/30.08.2016 privind 
aprobarea ordinii de zi a sedinţei  ordinare a Consiliului Local Vladimirescu din data de 
30.08.2016 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 80/30.08.2016 privind 
aprobarea rectificării bugetului comunei Vladimirescu pe anul 2016 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 81/30.08.2016 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. 82/30.08.2016 privind 
ratificarea actelor aditionale de la 9-14 la contractul nr. 1527:11594/30.12.2014 si a  
Contractului de prestari servicii nr. 5570/19.05.2016  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 83/30.08.2016 privind 
aprobarea vanzarii prin negociere directa d-nei Petrov Rozalia, a  terenului  intravilan, curti 
construcţii, proprietate privata a comunei Vladimirescu, situat în loc. Vladimirescu str. Iancu 
Jianu nr.20, înscris in  C.F. 309249 Vladimirescu cu nr.top.2375/b în suprafata de 127 mp 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 84/30.08.2016 privind 
aprobarea vanzarii prin negociere directa d-nei Andronic Stela, a  terenului  intravilan, curti 
construcţii, proprietate privata a comunei Vladimirescu, situat în loc. Vladimirescu str. Popa 
Sapca nr.4  , înscris in  C.F. 310786 Vladimirescu cu nr.top.5251-5272/.5/1 în suprafata de 
322,41 mp 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 85/30.08.2016 privind 
acordul asupra geometriei masurate a terenului intravilan, curtii constructii în suprafată de 700 
mp înscris în C.F.309317 cu nr.cad. 7617/2329/etc/1/1 care urmeaza sa faca obiectul 
parcelarii in 9 loturi   
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 86/30.08.2016 privind 
acordul asupra geometriei masurate a terenului intravilan, curtii constructii în suprafată de 570 
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mp înscris în C.F.302148 cu nr.cad. 2026, nr.top7616/2329/etc/1/1/1 care urmeaza sa faca 
obiectul parcelarii in 6 loturi   
 

 
Sedinţa se încheie la ora 14,10 . 
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 
                          DOHANGIE IOAN                                                   SECRETAR 
                                                                                                   TANASǍ OVIDIU 
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