ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI VLADIMIRESCU
Str. Revoluției nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 02.10.2018 cu ocazia şedinţei de indata a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia
Primarului nr. 302/01.10.2018 pentru data de 02.10.2018.
În urma apelului se constată că sunt prezenți 15 consilieri locali din totalul de 17 consilieri
validați, d-nii consilieri Argintariu Dorel si Farcas Gheorghe.
Preşedintele de şedintă d-nul Huzur Dorel prezintă ordinea de zi propusă pentru şedinţa
de Consiliu Local .
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de
şedință, d-nul Huzur Dorel supune la vot ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate
cu
voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 99/02.10.2018 a Consiliului Local
Vladimirescu.
1. Proiect de hotărâre privind aproba solicitarea prelungirii pana la data de
31.12.2018 a Scrisorii de Garantare de la
FNGCIMM SA IFN in valoare de
1.800.690,10 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de
1.636.991,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
intitulat: “Amenajare drumuri agricole în comuna Vladimirescu, judeţul Arad”
Preşedintele de şedinţă, d-nul Huzur Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca datorita numeroaselor contestatii depuse,
finalizarea procedurii de atribuire avand ca obiect executia lucrarilor pentru obiectivul aferent
proiectului „Amenajare drumuri agricole in comuna Vladimirescu, judetul Arad” a fost mult
ingreunata, la fel si inceperea executiei lucrarilor. Astfel in 10.05.2017 s-a emis Autorizatia de
construire nr. 82 iar in 18.05.2017 a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor. O parte a
drumului agricol ce face obiectul proiectului „Amenajare drumuri agricole in comuna
Vladimirescu, judetul Arad”, Tronsonul II, se realizeaza in zona limitrofa CFR. Pentru aceasta
portiune de drum a fost obtinut avizul CFR nr. 7/5/794/19.07.2017 fiind necesara obtinerea
Autorizatiei CFR pentru executia lucrarilor la Tronsonul II, documentatia aferenta fiind in curs
de elaborare. Astfel d-nul primar prezinta faptul ca avandu-se in vedere timpul necesar pentru
obtinerea Autorizatiei CFR, fara de care lucrarile la Tronsonul II nu pot fi realizate, tinandu-se
cont de faptul ca lucrarile in totalitatea lor au inceput cu o intarziere foarte mare datorita
numeroaselor contestatii, coroborat cu perioada de timp necesara intocmirii Transei de plata
finala, consider necesara si oportuna prelungirea duratei de executie a contractului de
finantare pana la data de 31.12.2018. Avand in vedere cele prezentate mai sus d-nul primar
prezinta ca prin hotararea ce se va aproba va solicita de asemenea si prelungirea pana la data
de 31.12.2018 a Scrisorii de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1 800 690,10 lei
in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1 636 991,00 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Amenajare drumuri agricole in
comuna Vladimirescu, judetul Arad” in baza Contractului de finantare nerambursabila nr.
C0430A00T211150200028/19.11.2015 si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei
pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
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Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Huzur Dorel supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 15 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
100/02.10.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
2. Proiect de hotarare privind punerea la dispoziție a unor suprafețe de teren
din domeniul public și privat al Comunei Vladimirescu în vederea realizării de către
IMOTRUST SA a investiției constând în execuția intersecției în cruce cu brațe
decalate la km 537+900 și km 538+0,14
Preşedintele de şedinţă, d-nul Huzur Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca in sedintele desfasurate la Institutia
Prefectului judetului Arad si avand acum si schița de specialitate întocmită de DROMCONS SRL
și însușită de Șef Proiect Ing. Adrian Prahoveanu propunem punerea la dispoziție a unor
suprafețe de teren din domeniul public și privat al Comunei Vladimirescu în vederea realizării
de către investitorul IMOTRUST SA a investiției constând în execuția intersecției în cruce cu
brațe decalate la km 537+900 și km 538+0,14 . Totodata prin proiectul de hotarare sa se
aprobe ca, pe perioada realizării investiției constând în execuția intersecției în cruce cu brațe
decalate la km 537+900 și km 538+0,14, IMOTRUST SA și Executantul Lucrării contractat de
investitor să folosească în mod gratuit suprafețele de teren puse la dispoziție de Comuna
Vladimirescu în scopul realizării investiției antemenționate, urmând ca după recepția la
terminarea lucrării aceasta să revină Comunei Vladimirescu pe bază de proces verbal de
predare primire, fără nicio dezdăunare din partea proprietarului terenurilor și condiționat de
cesionarea de către IMOTRUST SA a garanției pentru vicii și calitatea lucrării executate si sa se
împuterniceasca Primarul Comunei Vladimirescu Ioan Crișan să semneze în numele Consiliului
Local Vladimirescu atât protocolul de predare primire a drumurilor de exploatare DE 373 (cca.
40 metri), DE 377 (cca. 40 metri) și a suprafeței de 439 mp din suprafața totală înscrisă în CF
301030, având nr. top. 420/3/2 care va fi afectată de realizarea intersecției, conform schiței de
specialitate ce va face parte integrantă proiectul de hotărâre, cât și procesul verbal de predare
primire a investiției, după recepția la terminarea lucrării.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Huzur Dorel supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 15 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
101/02.10.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
Nemaifiind alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei de indata a
Consiliului Local Vladimirescu din data de 02.10.2018 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
HUZUR DOREL

Contrasemnează,
SECRETAR,
OVIDIU TANASĂ

 …………………………….………………..

 …………………………….……..
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