
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

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

MINUTA SEDINŢA ORDINARA 
31.10.2017 

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.96/31.10.2017 privind 

aprobarea continutului procesului verbal al şedinţei ordinare din 26.09.2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 97/31.10.2017 privind 
aprobarea ordinii de zi a sedinţei  ordinare a Consiliului Local Vladimirescu din data de 
31.10.2017 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 98/31.10.2017 privind 
validarea în functia de consilier local, în Consiliul Local al comunei Vladimirescu, a d-lui 
Argintariu Dorel Iosif 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 99/31.10.2017 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 100/31.10.2017 privind 
aprobarea scutirii de la plata impozitului  pe anul 2018 pentru Constructii speciale conform 
Codului Fiscal 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 101/31.10.2017 privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Vladimirescu, pentru anul 2018 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 102/31.10.2017 privind 
aprobarea acordării de premii si ajutoare sociale sub forma de produse alimentare pentru 
organizarea Galei sportivilor comunei Vladimirescu si a  performerilor anului 2017 precum si 
organizarea concursului « Asa-i datina la noi » si persoanelor varstnice  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 103/31.10.2017 privind 
stabilirea destinatiei autobuz M3 clasa III cu nr. de inmatriculare AR 21 PCG  
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 104/31.10.2017 privind 
rectificarea suprafeței de teren intravilan, înscrisă în  C.F. nr.302705 Vladimirescu  cu nr. 
cad.302705 de la 2.677 mp din acte la 2.634 mp cât a rezultat în urma măsurătorilor 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 105/31.10.2017 privind 
rectificarea suprafeței de teren intravilan, înscrisă în  C.F. nr.300534 Vladimirescu  cu nr. 
cad.300534 de la 101 mp din acte la 100 mp cât a rezultat în urma măsurătorilor 
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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 106/31.10.2017 privind 
rectificarea suprafeței de teren intravilan, înscrisă în  C.F. nr.300533 Vladimirescu  cu nr. 
cad.300533 de la 137 mp din acte la 136 mp cât a rezultat în urma măsurătorilor 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 107/31.10.2017 privind 
rectificarea suprafeței de teren intravilan, înscrisă în  C.F. nr.300535 Vladimirescu  cu nr. 
cad.300535 de la 157 mp din acte la 155 mp cât a rezultat în urma măsurătorilor 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 108/31.10.2017 privind 
aprobarea cumpărării directe a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 109/31.10.2017 privind 
aprobarea vanzarii  prin licitaţie publică cu strigare a 5  parcele intravilane, categoria de 
folosinta neproductiv, proprietate privata a comunei Vladimirescu   
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 110/31.10.2017 privind 
aprobarea vanzarii  prin licitaţie publică cu strigare a apartamentului înscris în C.F. 301225-C1-
U7 Vladimirescu cu nr. top. 441-442;444-445/1/1/VIII- Horea în suprafata de 28 mp, 
proprietate privata a comunei Vladimirescu   
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 111/31.10.2017 privind 
aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. – “Construire parc industrial” şi R.L.U. aferent, 
com. Vladimirescu, sat Vladimirescu, jud. Arad 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 112/31.10.2017 privind 
aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.9490/28.10.2008 privind delegarea 
activitatilor de precolectare, colectare şi transport a deseurilor menajere si a celor asimilate 
acestora încheiat cu S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. prelungit prin act aditional 
nr.3/2014 pana in 28.10.2020 
 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 113/31.10.2017 privind 
inlocuirea d-nului Mang Vlad Mihai in cadrul Comisiei de evaluare pentru deschiderea ofertelor, 
derularea procedurii si atribuirea contractului de achizitie publica pentru proiectul 
“MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA VLADIMIRESCU, 
JUDEȚUL ARAD” 

 
 

Sedinţa se încheie la ora 15,00 . 
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, 

                  ARDELEAN OLTEAN IOAN                                                    SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
            …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                    …………………………….……..   
   R.D.: T.O 
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