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PROCES VERBAL
Încheiat astazi 08.09.2017 cu ocazia şedinţei de indata a Consiliului Local
Vladimirescu.
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă de indata prin Dispoziţia
Primarului nr. 318/07.09.2017 pentru data de 08.09.2017 .
In urma apelului se constată că sunt prezenți 14 consilieri locali din totalul de 16
consilieri validati, respectiv absenti d-nii consilieri Ardelean Oltean Ioan si Ioja Elita .
Preşedintele de şedintă d-nul Crisan Cristian prezintă ordinea de zi propusă pentru
şedinţa de Consiliu local.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de
şedintă d-nul Crisan Cristian supune la vot ordinea de zi în forma prezentata care este
aprobată in unanimitate devenind Hotărârea nr.76/08.09.2017 a Consiliului Local
Vladimirescu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a
avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:
“Amenajare drumuri agricole în comuna Vladimirescu, judeţul Arad”
Preşedintele de şedinţă d-nul Crisan Cristian prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta proiectul de hotarare respectiv aprobarea in Consiliul
local a solicitarii prelungirii pana la data de 19.11.2018 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” in baza
contractului de de finantare nerambursabila nr. C0430A00T211150200028 /19.11.2015 si a
actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotarare,
preşedintele de şedintă d-nul Crisan Cristian supune la vot proiectul în forma prezentata care
este aprobat in unanimitate devenind Hotărârea nr. 77/08.09.2017 a Consiliului
Local Vladimirescu.
Nemaifiind alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei de indata
a Consiliului local Vladimirescu din data de 08.09.2017 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
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