
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 206280; e-mail: contact@primariavladimirescu.ro 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi 04.01.2019 cu ocazia şedinţei de indata a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia 

Primarului nr. 2/03.01.2019 pentru data de 04.01.2019. 
În urma apelului se constată că sunt prezenți 12 consilieri locali din totalul de 17 

consilieri validați, absent fiind d-nii consilieri Argintariu Dorel, Boja Florinel, Mag Mihai, Oradan 
Rares si Pascutiu Adrian . 

Preşedintele de şedintă d-na Ioja Elița 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-na Ioja Elița supune la vot ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate cu 
12 voturi pentru, devenind Hotărârea nr.1/04.01.2019  a Consiliului Local 
Vladimirescu. 
  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  excedentului anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 
 Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elita prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 
 D-nul Dohangie Cristian Seful Serviciului financiar-contabil prezinta excedentul care a 
rezultat la sfarsitul anului bugetar 2018 si care va fi utilizat la investitii in anul 2019. 
 D-nul consilier Crisan Cristian ar dori sa i fie pus la dispozitie un exemplar din 
rectificarea de buget intrucat pe site este intr-un format PDF scanat si nu se pot vedea prea 
bine cifrele si capetele de tabel si totodata ar dori sa stie de ce in Consiliul local s-a aprobat o 
suma la rectificare si pe site a aparut o alta suma rectificata. 
 D-nul Dohangie Cristian Seful Serviciului financiar-contabil prezinta faptul ca varianta 
postata este conform prelucrarii programului finantelor publice si referitor la suma rectificata 
aceasta este modificata urmare a primirii sumelor de bani reprezentant salarii si indemnizatii 
asistenti sociali si sunt niste sume de bani cu destinatie speciala care au fost primite efectiv 
pentru salarizarea asistentilor sociali si nu li se putea da o alta destinatie. 
 D-nul consilier Crisan Cristian ar dori pentru a se elimina aceste divergente ca in viitor 
consilieri locali sa fie mai bine informati si totodata ar dori sa stie de ce nu s-a publicat 
executia bugetara asa cum s-a promis in sedinta din decembrie si referitor la excedentul anual 
acesta apreciaza ca va fi folosit anul acesta la sectiunea de investitii respectiv se va regasi in 
proiectul de buget. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca asa cum a prezentat si d-nul Doahangie 
Cristian banii acestia din excedent vor putea fi folositi doar la sectiunea de dezvoltare 
respectiv investitii si ei se vor regasii in bugetul pe anul acesta la sectiunea de investitii si 
referitor la executia bugetara pe anul 2018 aceasta nu s-a finalizat dar in momentul in care o 
va avea va putea fi consultata pe site-ul primariei si acest proiect este o prevedere legala 
respectiv la finalizarea unui an excedentul de bani se muta dintr- o parte in alta si astfel ca si 
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cum dupa ce ai cheltuit un an intreg banii ramasi in buzunar se iau si se muta intr-un alt 
buzunar pentru a fi cheltuiti anul urmator .  
 D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa stie de ce a fost solicitata o sedinta de indata 
pentru aceste doua proiecte de hotarare si nu se putea astepta ca ele sa faca obiectul sedintei 
ordinare din luna ianuarie si ce se intampla cu acesti bani la ce investitii vor fi ei folositi in 
acest an. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca teremenul scurt este datorita faptului ca 
aceste hotarari trebuie depuse in cel mai scurt timp la finante conform prevederilor legale si 
nu se putea astepta sedinta ordinara a Consiliului local din luna ianuarie si referitor la 
investitiile la care se vor folosi acestea se vor regasi in proiectul de buget pe anul 2019.   
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-na Ioja Elita supune la vot proiectul în forma prezentată care este 
aprobat în unanimitate cu 12 voturi pentru devenind Hotărârea  nr. 2/04.01.2019 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 
  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al anilor precedenti 
 Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elita prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 
 D-nul Dohangie Cristian Seful Serviciului financiar-contabil prezinta necesitatea faptul 
ca prin hotarare sa se aprobe acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 
2018 in suma de 2.261.611,82 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenti. Totodata 
prezinta faptul ca prin acest proiect se aproba faptul ca din excedentul anului 2017 a fost 
folosita suma 2.261.611,82 lei la sectiunea de dezvoltare investitii in anul 2018. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-na Ioja Elita supune la vot proiectul în forma prezentată care este 
aprobat în unanimitate cu 12 voturi pentru devenind Hotărârea  nr. 3/04.01.2019 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 
 
 In conformitate cu prevederile Deciziei nr.2501/19.12.2018 a Curtii de Conturi 
Arad d-nul primar Crisan Ioan da citire acesteia, respectand teremenul de 10 zile de 
prezentare a acesteia Consiliului local Vladimirescu intrucat Decizia a fost primita de doua zile. 
 
       Nemaifiind  alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei de indata a 
Consiliului Local Vladimirescu din data de 04.01.2019 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               Contrasemnează, 

                  IOJA ELIȚA                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                     OVIDIU TANASĂ 
                     
      …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                              …………………………….……..      
  
 
 
 


