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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 13.02.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia
Primarului nr. 86/07.02.2018 pentru data de 13.02.2018.
În urma apelului se constată că sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 17
consilieri validați.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David, propune supunerea la vot a conținutului
procesului verbal al şedinţei ordinare ce a avut loc în data de 30.01.2018, dacă nu sunt
observaţii pe marginea modului în care a fost redactat de către d-nul secretar Tanasă Ovidiu.
Nemaifiind discuţii şi nici observaţii pe marginea modului în care a fost redactat
procesul verbal de şedință, preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David îl supune la vot şi
este aprobat cu 17 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 21/13.02.2018 a
Consiliului Local Vladimirescu.
Preşedintele de şedintă d-nul Steop David 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 Steop David supune la vot ordinea de zi care este aprobată în unanimitate
cu 17 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 22/13.02.2018 a Consiliului Local
Vladimirescu.
1. Proiect de hotărâre privind acordarea/respingerea avizului din partea
admistratiei publice locale (primarului si Consiliul local al comunei Vladimirescu) in
vederea
obtinerii
autorizatiei
de
mediu
prin
documentatia
nr.1150/315/25.01.2018 inregistrata la APM Arad de catre S.C. DEMECO S.R.L.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială cu respingera acordarii avizului.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială cu respingera acordarii avizului.
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială cu respingera acordarii avizului.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca avand in vedere sedinta desfasurata la ora
13 cu reprezentantii SC. Demeco S.R.L. si reprezentantii mediului , DSV-ului, Garda de Mediu
si avand in vedere informatiile primite urmare a acestei intalniri propune ca prin hotararea
Consiliului local sa se tina cont de adresa primita de la DSP nr.1738/13.01.2018 prin care se
propune efectuarea unui studiu de impact asupra starii de sanatate a populatiei inainte de
emiterea avizului de catre SC DEMECO S.R.L. .Totodata urmare a discutiilor si pentru a elimina
orice dubiu sa fie trecut in Hotarare interzicerea construirii unui incinerator.
D-nul consilier Argintariu Dorel prezinta faptul ca sedinta a lamurit situatia si SC
DEMECO doreste sa-si extinda afacerea pe o noua parcela si va desfasura aceleasi activitati cu
cele desfasurate pana in prezent doar ca va fi la o scala mai mare cu acest al treilea teren cu
hala pe care doreste sa-l construiasca si sa-l avizeze.
D-nul viceprimar Mag Mihai considera ca avand in vedere numarul mare de semnaturi la
sedinta cu consultarea cetatenilor acestia vor fi impotriva acordarii avizului pentru a nu pune in
pericol viata si sanatatea locuitorilor comunei Vladimirescu si se va face un front comun
impotriva emiterii autorizatiei de mediu.
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D-nul consilier Crisan Cristian considera ca numarul mare de cetateni care sunt
impotriva avizarii pentru obtinerea autorizatiei de mediu legitimeaza si mai mult daca mai era
cazul respingerea avizarii din partea admistratiei publice locale (primarului si Consiliul local al
comunei Vladimirescu) in vederea obtinerii autorizatiei de mediu prin documentatia
nr.1150/315/25.01.2018 inregistrata la APM Arad de catre S.C. DEMECO S.R.L .
Avand in vedere discutiile d-nul presedinte de sedinta d-nul Steop David propune
aprobarea proiectului cu amendamentele rezultate dupa cum urmeaza:
Art.1. Se respinge avizul din partea admistratiei publice locale (primarului si Consiliul
local al comunei Vladimirescu) in vederea obtinerii autorizatiei de mediu prin documentatia
nr.1150/315/25.01.2018 inregistrata la APM Arad de catre S.C. DEMECO S.R.L. pana la
efectuarea unui studiu de impact asupra sanatatii populatiei de catre S.C. DEMECO S.R.L.
conform adresei nr.766/13.01.2018 a Directiei de Sanatate Publica Arad.
Art.2. Se interzice emiterea unei autorizatii de construire a unui incinerator de deseuri
periculoase pe raza comunei Vladimirescu
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată cu
amendamentele rezultate care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind
Hotărârea nr. 23/13.02.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Vladimirescu pe
anul 2018
Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul Dohangie Cristian Seful Serviciului financiar contabil prezinta anexele la proiectul
de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Vladimirescu pentru anul 2018 .
D-nul primar Crisan Ioan prezinta Consiliului local Vladimirescu o adresa a d-nilor
consilieri Crisan Cristian si Steop David referitoare la proiectele aflate pe ordinea de zi prin
care s-au adus la cunostinta Consiliului local felul in care cei doi consilieri locali urmeaza sa
voteze in sedinta de Consiliul local la fiecare proiect de hotarare in parte si motivele care au
dus la votul acordat pe fiecare proiect . Referitor la problemele ridicate este adevarat ca
bugetul a fost pus pe site doar duminca la 11 dar era timp sa fie analizat .D-nul primar
prezinta faptul ca avand in vedere discutiile observate in comisiile de specialitate de ieri din
care a reiesit ca bugetul urmeaza a fi respins nu are nimic impotriva daca se intampla acest
lucru doar ca dansul nu il retrage de pe ordinea de zi impreuna cu proiectele urmatoare ce
deriva din el si conform prevederilor legale legea nr.215/2001 respectiv „Dacă bugetul local nu

poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7
zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului
buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.” iar data publicarii bugetului de stat este 03.01.2017 si pe cale

de consecinta bugetul trebuie aprobat pana in 17.02.2018 si astfel va fixa in conditiile
neaprobarii bugetului o noua sedinta pentru data de joi 15.02.2018 iar in cazul in care nu se
aproba nici atunci va respecta prevederile legale stabilite de actul normativ prezentat.
Referitor la proiectele cu banii pentru echipele de fotbal respectiv pentru finanţarea serviciilor
artistice, conferinte si comunicari stiintifice , excursii la locurile istorice prilejuite de
sărbătoarea Centenarului Marii Uniri în anul 2018, pentru finanţarea serviciilor artistice si a
cheltuielilor de protocol prilejuite de sărbătoarea “Zilelor comunei Vladimirescu” în anul 2018
şi pentru finantarea sărbătorii „Kirchweih” alocate în bugetul local aprobat legea prevede
expres aprobarea printr-o hotarare distincta suma alocata care poate fi pana la 5 % din
bugetul comunei iar aici cu tot cu banii pentru culte nu depaseste procentul de 2 % din buget
iar pentru celalalt proiect este normal ca suma sa faca obiectul unei Hotarari pentru a putea
organiza seria de evenimente in anul 2018 si a si anexat la proiect o lista cu seria de
evenimente culturale care isi doreste si se organizeaza in anul 2018.
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D-nul consilier Crisan Cristian prezinta faptul ca timpul pentru studierea bugetului a fost
prea scurt si in opinia sa lista de investitii trebuie analizata foarte atent pentru ca in acest an
sa se realizeze niste investitii in interesul cetateanului.
D-nul consilier Steop David prezinta ca aceasta a fost opinia sa si a d-nului Crisan
legata de punctele de pe ordinea de zi si acest document va ramane la dosarul de sedinta ca si
piesa la dosarul de sedinta si termenul la care le a fost pusa la dispozitie anexele la buget a
fost prea scurt si nu doreste sa acorde un vot in necunostinta de cauza ca cetatenii comunei
sa-l intrebe ce a votat si sa nu poata raspunde la asemenea intrebari.
D-nul cpnsilier Kempf Francisc este si el in asentimentul domnilor consilieri Crisan si
Steop si ar fi dorit ca bugetul sa fie pe site-ul primariei de vineri pentru a putea consulta un
avocat si a se edifica mai bine asupra investitiilor si a continutului sau.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca lista propusa de investitii pentru anul 2018
este propunerea dansului si daca sunt alte amendamente dansul nu are nimic impotriva dar sa
fie benefice pentru comuna si sa nu dea peste cap bugetul si felul in care a fost aranjat pe
trimestre si daca se doreste modificarea bugetului si a investitiilor nu are nimic impotriva.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care
este respins cu 8 voturi pentru si 8 voturi abtinere (domnii consilieri, Ardelean-Oltean
Ioan, Crișan Cristian, Dohangie Ioan, Huzur Dorel, Kempf Francisc, Pășcuțiu Adrian, Steop
David, Argintariu Dorel ).
D-nul consilier Oradan Rares a parasit sedinta in timpul discutiilor avand o programare la
doctor si urmare a acestui fapt numarul consilierilor prezenti a devenit de 16 consilieri locali.
D-nul primar Crisan Ioan avand in vedere balotajul de 8 la 8 in urma votului considera ca
d-nul consilier Rares trebuia sa ramana in sala si sa acorde votul sau intr-un fel sau altul
intrucat este obligatia sa pe care si-a asumat-o sa fie prezent la sedintele de Consiliu local.
Avand in vedere faptul ca proiectele 3 si 4 de pe ordinea de zi aprobata au legatura
directa cu aprobarea bugetului nu vor fi supuse votului intrucat fara buget aprobat nu au
suportul financiar conferit de aprobarea bugetului.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din evidenţele fiscale a
următoarelor debitoare SC EDILDUE SRL, S.C. ZEROUNDICI S.R.L., S.C. DERAU
IMPORT-EXPORT S.R.L. si SC SANDY BELL S.R.L.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
24/13.02.2018 8 a Consiliului Local Vladimirescu.
6. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei terenurilor apartinand
domeniului public al comunei Vladimirescu predate in concesiune Companiei de
Apa Arad S.A.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
25/13.02.2018 8 a Consiliului Local Vladimirescu.
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Nemaifiind alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local Vladimirescu din data de 13.02.2018 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
STEOP DAVID

Contrasemnează,
SECRETAR,
OVIDIU TANASĂ

 …………………………….………………..

 …………………………….……..
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