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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi 13.06.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia 

Primarului nr. 210/06.06.2018 pentru data de 13.06.2018. 
În urma apelului se constată că sunt prezenți 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri 

validați, absent fiind d-nul consilier Kovacs Stefan care a anuntat ca intarzie. 
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian, propune supunerea la vot a conținutului 

procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.05.2018, dacă nu sunt observaţii pe marginea 
modului în care a fost redactat de către  d-nul secretar Tanasă Ovidiu. 

In sala intra d-nul consilier local Kovacs Stefan in consecinta sunt prezenti in sala 17 
consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali.  

 D-nul consilier Crisan Cristian ar dori sa prezinte faptul ca in urma discutiilor care au avut 
loc in sedinta din data de 29.05.2018 a Consiliului Local Vladimirescu la punctul Diverse, 
trebuie lamurite unele aspecte cu privire la cele discutate. Astfel acuzatiile domnului Primar in 
ceea ce priveste conditionarea votului nostru la sedinta din 24.04.2018, cand dansul si-a retras 
toate proiectele de pe ordinea de zi, sunt scoase din contex si nu ne reprezinta. D-nul consilier 
este deacord cu faptul ca, votul consilierilor Partidului Noua Dreapta a fost conditionat, dar nu 
de un obicei al lor cum afirma domnul Primar, ci de respectarea legilor. D-nul consilier prezinta 
faptul ca exista un obicei de a critica, nu proiectele supuse spre aprobare, ci modul in care 
sunt supuse spre aprobare si felul in care se intelege modul de a se  respecta regulamentele si 
legile si referitor la sedinta respectiva nu s-a pus la dispozitia tuturor consilierilor in timp legal 
,documentatia de sedinta si nu s-a respectat  regulamentul de organizare si funcţionare a  
Consiliul local Vladimirescu, lucru care i-a pus in situaţia neplacută  de nu putea vota 
proiectele de hotărâre ,neavand la dispoziţie toată documentaţia ,in termenul prevăzut de 
lege. Totodata se bucura ca dupa sedinta respectiva si surprinzator  ca dupa acea sedinta 
,documentatia pentru sedinta si proiectele de hotarare au fost publicate pe site-ul primariei 
pentru a putea  fi studiate de cine este interesat si avand in vedere faptul ca administratia 
locala trebuia sa stie toate aceste proceduri si sa le puna in aplicare ,avand in vedere 
experienta acumulata in toti acesti ani si considera ca nu era necesar sa se ajunga in aceasta 
situatie. D-nul consilier prezinta faptul ca consilierii Partidului Noua Dreapta nu a cerut decat 
respectarea si aplicarea legiilor, fapt care le a atras anumite critici neintemeiate si iata ca au 
trecut aproape doi ani de cand  au sesizat verbal sau in scris toate aceste nereguli, dar de 
fiecare data li s-a dat un raspuns evaziv si neclar. Totodata referitor la textul din procesul 
verbal citam : „D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca prin adresa depusa inainte de 
sedinta de consiliu , d-nii consilieri Steop David si Crisan Cristian acestia au conditionat votul 
dansilor la procesul verbal de prezentarea unei poze prin care dansii au fost prezenti la cortul 
de la Noblesse ceea ce in opinia sa este un santaj” consilierii Partidului Noua Dreapta se 
declara profund ingrijorati si consternati de tonul acuzativ folosit de domnul Primar, precum si  
modul in care se discuta unele probleme in sedintele de Consiliu  si consideram ca nu este un 
santaj faptul de a cere public dovezi prin care trebuie sustinute unele afirmatii nefondate 
facute de catre domnul Primar. In incheiere d-nul consilier Crisan Cristian considera ca in 
sedintele de Consiliu trebuie sa existe un dialog constructiv ,transparent si serios,iar dreptul la 
opinie si respectul sa fie in prim plan. 

D-nul primar Crisan Ioan considera ca conditionarea votului de prezentarea fotografiei 
este un santaj si asa cum a spus si atunci fotografia o va prezenta in campania 
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electorala.Totodata d-nul primar prezinta ca dansul este deacord cu respectarea 
regulamentelor si a democratiei dar ar trebui sa aibă in vedere d-nul consilier Crisan ca dansul 
in trecut a solicitat sa fie pontat desi nu a fost la Comisii si dansul, desi legea este cea care 
stabileste ca primarul este cel care convoaca in sedinta ordinara Consiliul local in ce data si la 
ce ora doreste dansul, a fost deacord cand s-a aprobat Regulamentul cu ora 15 aratand ca 
vine in sprijinul consilierilor locali pentru a putea veni mai usor de la locul de munca. D-nul 
primar prezinta faptul ca atunci d-nul consilier Kempf a recunoscut ca a fost la cortul Noblesse 
si dansul nu a nominalizat pe cei care au fost si daca d-nul consilier se simte vinovat atunci e 
problema dansului. In incheiere d-nul primar precizeaza ca dansul va respecta intotdeauna 
legislatia. 

D-nul consilier Oradan Rares ar dori sa aduca niste precizari referitoare la Casa 
Tineretului in sedinta trecuta s-a spus ca dansul doreste sa inchida Casa Tineretului si nu este 
adevarat, dansul a depus doar o petitie din partea unor vecini care au fost deranjati de 
zgomotul produs la evenimentele de la acest asezamant si totodata prin petitie a solicitat 
rezolvarea problemei si nu inchiderea efectiva a activitatii. Totodata d-nul consilier precizeaza 
ca cei de la Noblesse au actionat in instanta primaria si nu vecinii respectivi cum a sustinut    
d-nul primar in sedinta trecuta de Consiliu local conform celor scrise in procesul verbal. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca s-a notat gresit in procesul verbal de sedinta 
ca vecinii au actionat in instanta intrucat cei de la Noblesse au fost cei care au actionat in 
instanta si au solicitat sa se prezinte in instanta toate evenimentele care se desfasoara la Casa 
Tineretului pentru a putea urmari gradul de poluare fonica produs. D-nul primar s-a referit la 
faptul ca cei de la Noblesse au actionat in instanta intrucat au mentionat ca vecinii se plang de 
zgomotul produs de activitatile desfasurate la Casa Tineretului si au spus ca organizarea de 
evenimente  la Casa Tineretului a atras o concurenta intre cele doua, desi este greu de crezut 
ca nuntile cu maxim 120 de persoane ca si capacitate ii pot concura pe cei de la Noblesse cu 
capacitatea salii de 300-400 persoane.       

Nemaifiind discuţii şi nici observaţii pe marginea modului în care a fost redactat procesul 
verbal de şedință, preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian il supune la vot şi este 
aprobat cu 17 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 62/13.06.2018 a Consiliului 
Local Vladimirescu. 

 
Preşedintele de şedintă d-nul Pascutiu Adrian prezintă ordinea de zi propusă pentru 

şedinţa de Consiliu Local la care s-au adaugat 2 proiecte noi pe ordinea de zi. 
D-nul primar Crisan Ioan referitor la primul proiect de hotarare vine in completarea vechii 

Hotarari care a fost votata in unanimitate in Consiliul local intrucat in dezbaterea publica din 
11 iunie 2018 d-na directoare a mentionat ca Demeco nu prezinta un risc major ci prezinta 
unul minor si pe cale de consecinta Hotararea nu o obliga sa nu emita autorizatia de 
functionare intrucat societatea este cu risc minor . Pentru a nu permite emiterea autorizatiei 
folosind aceasta scapare propunem in Consiliul local modificarea articolului 1 urmand sa aibă 
urmatorul continut:” Se aproba limitarea activității la nivelul situației actuale, 
respectiv interzicerea extinderii activităților societăților existente, precum și 
interzicerea instituirii de noi societăți sau puncte de lucru cu activități care pot 
reprezenta un pericol major sau minor care maresc riscul sau consecintele unui 
accident major pentru populație și mediu înconjurător pe platforma fostului 
Combinat Chimic din Comuna Vladimirescu, jud. Arad, considerată ca zonă 
industrială cuprinsă în P.U.G.” In incheiere d-nul primar nu intelege de ce d-na directoare 
sustinea ca nu este pericol pentru populatie desi in certificatul de urbanism care se emite in 
zona cartierului Glogovat spune ca in caz de accident rezultatul este cu consecinte ireversibile 
si modificarea si aducerea la cunostinta celor de la mediu a Hotararii este necesara cat mai 
rapid pentru a nu fi emisa autorizatia de functionare. D-nul primar prezinta al doilea proiect de 
hotarare respectiv ce se stabileste prin proiectul de hotarare si precizeaza ca ulterior 
proiectului dupa punerea in aplicare a hotararii va veni cu un nou proiect de aprobare a 
concesionarii terenului rezultat si acest proiect vine in intampinarea unei solicitari a celor de la 
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AKA care doresc construirea unui magazin de profil si in localitatea Horia dupa cele pe care le 
detine in Mandruloc si Horia.   

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi, preşedintele de 
şedință, d-nul Pascutiu Adrian supune la vot ordinea de zi la care a fost adaugate 2 proiecte 
de hotarare promovate de primarul comunei Vladimirescu care este aprobată în 
unanimitate cu 17 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 63/13.06.2018 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei 
Vladimirescu pe anul 2018 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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. 

 D-nul Dohangie Cristian Seful Serviciului financiar contabil prezinta anexele la proiectul 
de hotarare si faptul ca raportat la ce s-a postat pe site exista in plus o rectificare in ceea ce 
priveste o sponsorizare la clubul sportiv si o mica greseala la valori. 
 D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa stie ce strazi urmeaza sa se asfalteze si cine 
stabileste pretul la mp de asfalt si in opinia sa este necesar asfaltarea strazii din Cicir care 
leaga cartierul nou de satul vechi pentru a putea ajunge cetatenii mai usor si in conditii mai 
bune la cimitir . 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca urmeaza sa se asfalteze str. Fermei circa 
200 mp pana in sensul giratoriu, cartierul nou Mandruloc si Cicir. D-nul primar prezinta ca 
dansul a denumit doar asfaltare de strazi fara sa le nominalizeze, dar daca este mai prioritara 
o alta asfaltare va avea in vedere acest fapt si avand in vedere ca strada la care face referire   
d-nul consilier este foarte scurta va fi avuta in vedere la asezarea unui covor asfaltic pe ea. 
 D-nul consilier David Steop ar dori sa stie la ce se refera pozitia din rectificare privind 
reabilitare cai acces si scurgeri ape pluviale str. Garii. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca lucrarea in toata zona pe proiect costa 14 miliarde 
de modernizare si intregii zone prin realizarea scurgerii de ape pluviale si realizarea canalizarii 
si avand in vedere ca la inceput de an la buget a prevazut doar 9 miliarde acum pentru a nu 
face o lucrare de mantuiala si prima facem lucrarea de realizare a scurgerii apei pluviale si abia 
dupa realizarea acestui fapt vom scoate la licitatie lucrarea conform proiectului.Tot circuitul 
apei pluviale va fi indreptat in canalul de pe strada Garii si mai apoi canalul va merge spre 
Jandarmerie iar mai apoi trece pe sub calea ferata spre Horia. 
 D-nul consilier Kempf Francisc unde se face reabilitarea bazei sportive si extinderea 
retelei de iluminat publicat . 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca se refera la terenul din Vladimirescu precum 
si la baza sportiva din Horia la vestiare iar extinderea iluminatului publicat se refera la zona 
Piritoaie unde se mai pun 3 stalpi. 
 D-nul Steop David are niste probleme legate de iluminatul public unde sunt probleme 
referitoare la activitatea societatii care se ocupa de schimbarea lampilor arse si care nu este 
foarte promta in realizarea schimbarilor lampilor atunci cand este solicitata. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca este adevarat ca nu sunt foarte promti dar 
acum satul este luminat pe fiecare stalp si este adevarat ca trebuie sa fie mai atenti la 
eficienta cei de la societatea care se ocupa de intretinerea iluminatului public. 
 D-nul consilier Argintariu Dorel prezinta faptul ca dansul a discutat cu d-nul Dohangie 
anumite aspecte legate de buget si a constat faptul ca pe site e o greseala in  bugetul local 
care ar trebui corectata.  
 D-nul Dohangie Cristian Seful Serviciului financiar contabil prezinta ca respectiva eroare 
a fost in momentul publicarii pe site a proiectului de buget in varianta initiala dar ulterior prin 
modficarile aduse la costul per elev s-a alocat o suma de bani in plus pe o alta sursa bugetara 
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si avand in vedere necesitatea echilibrarii bugetului pe trimestre s-au diminuat unele sume de 
bani alocate. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
64/13.06.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
2. Proiect de hotarare privind  aprobarea scoaterii din evidenţele fiscale a 

următoarelor debitoare SC LEELOO CAMARY SRL,  
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
65/13.06.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 
 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor 
primite în baza Legii nr.15/2003 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
66/13.06.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. – 
“Zonă agro-industrială: Extindere zonă unități agricole prin construire fabrică ulei 
și spații de depozitare” şi R.L.U. aferent, com. Vladimirescu, sat Horia, trup izolat 
C6-Horia 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
67/13.06.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
5. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL Vladimirescu 

nr.42/27.03.2018 privind limitarea activității societatilor comerciale  si construirea 
de noi obiective de investitii care pot reprezenta un pericol major si/sau care 
maresc riscul sau consecintele unui accident major pentru populație și mediu 
înconjurător pe platforma fostului Combinat Chimic din Comuna Vladimirescu, jud. 
Arad 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială. 
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 D-nul consilier Kempf Francisc prezinta ca este deacord cu acest proiect de hotarare dar 
dansul ar dori sa se explice mai concret la ce se refera termenul pericol minor si exista 
pericolul ca prin aceasta hotarare sa fie stopata dezvoltarea zonei din combinat si eventuale 
societati care si ar dori sa investeasca sau sa deschida ceva in zona fostului Combinat se vor 
lovi de prezenta Hotarare. In opinia d-nului consilier ar fi necesar amanarea proiectului in 
vederea analizarii si discutarii in Comisii pentru o sedinta ulterioara pentru a vedea la ce se 
refera. In referatul compartimentului de specialitate nu scrie prea multe sa putem intelege 
proiectul. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca daca amanam emiterea Hotararii se va 
emite autorizatia de catre cei de mediu si atunci nu va mai fi nimic de facut si pentru a 
preintampina emiterea autorizatiei este bine sa se poata depune aceasta Hotarare cat mai 
repede iar referitor la pericolele identificate CAEN in felul de pericol minor acestea sunt 
prevazute de actele normative in vigoare. 
 D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa stie ce scrie in PUG legat de aceasta zona 
intrucat dansul nu a fost consilier local la aprobarea lui. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca PUG ul a fost aprobat in 2015 si zona 
respectiva este o zona de strict reglementata prin acesta. D-nul primar Crisan Ioan prezinta 
faptul ca dansul va accepta orice se va hotara astazi. Legat de faptul ca ar trebui dezbatut pe 
comisii la o data ulterioara a fost dezbatere publica unde au fost prezenti toti consilierii locali 
care poate tine loc de sedinta pe comisii . In respectiva dezbatere s-a discutat pericolul pe 
care il poate reprezenta in cazul unui accident produs la cele 3 societati SEVESO care ar putea 
arunca in aerul respirat si bauxita produsa de cei de la DEMECO astfel urmarile accidentului ar 
fi mult mai catastrofale pentru populatia comunei. Legat de amanarea proiectului aceasta este 
imposibila intrucat dansul pleaca in concediu saptamana viitoare apoi pleaca si secretarul 
comunei si se pierde timp si nu va mai putea stopa emiterea autorizatiei. Astfel orice act 
administrativ emis poate fi atacat in instanta si daca cei de la Demeco obtin o sentinta 
favorabila nimeni nu se va putea opune dispozitivului ei si ea va fi pusa in aplicare . 
 D-nul consilier Crisan Cristian este deacord cu proiectul de hotarare si considera ca 
nimeni din cei prezenti nu este pentru desfasurarea de noi activitati in zona care maresc 
pericolul pentru cetateni dar se intreaba ce se va intampla in viitor in cazul in care acest 
proiect de hotarare devine hotarare si cum va afecta dezvoltarea zonei industriale de pe 
platforma fostului combinat si nu este bine sa se limiteze dezvoltarea industriala a comunei.  
D-nul consilier prezinta faptul ca pentru a vota in cunostinta de cauza este bine ca se poarta 
aceste discutii pentru a putea afla cat mai multe referitoare la efectele acestei hotarari pentru 
a nu afecta in viitor dezvoltarea zonei industriale si sunt acolo firme multe de alt profil care 
functioneaza si acestea sa nu sufere in urma emiterii acestei hotarari.  
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca in urma controlului celor de mediu si urmare 
a noilor reglementari impuse de Uniunea Europeana si astfel pentru toate societatile SEVESO 
trebuie reluate procedurile pentru autorizarea acestor societati raportat la noile prevederi 
legale si fiecare societatea printr-un PUZ isi va reglementa activitatea. D-nul primar prezinta 
faptul ca se limiteaza la situatia existenta pentru societatile existente.       
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
68/13.06.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea sistarea apartamentarii, schimbarea 

destinatiei cladirii din “casa” in “dispensar medical” si dezlipirea terenului 
intravilan, în suprafată de 1232 mp înscris în CF nr. 300331 Vladimirescu, nr.cad. 
1662, nr.top.470-471/1- Horia   
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială. 
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D-nul consilier Harlau Alin paraseste sedinta de Consiliu local precizand ca daca se tine 
seama de votul sau dansul este pentru la ultimul proiect de hotarare. 

D-nul primar Crisan Ioan da citire proiectului de hotarare a ceea ce este prevazut in 
dispozitivul ei. Totodata ulterior acestei hotarari se va veni cu un nou proiect dupa realizarea 
operatiunilor de cadastru prin care se va aproba concesionarea prin licitatie publica a terenului 
si acest proiect in forma prezentata vine in intampinarea scurtarii acestor termene ale OCPI 
care daca s-ar face pe cate un proiect de hotarare fiecare operatiune ar dura vreo 6 luni de 
zile.  

D-nul consilier Kempf Francisc prezinta faptul ca avand in vedere timpul scurt in care a 
fost prezentat acest proiect de hotarare acesta nefacand obiectul comisiilor de specialitate ar 
dori amanarea lui pentru sedinta urmatoare a Consiliului local cand va putea fi analizat si 
dezbatut iar votul se va da in cunostinta de cauza. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este respins cu 7 voturi pentru si 9 voturi abtinere (domnii consilieri Ardelean-Oltean 
Ioan, Crișan Cristian, Dohangie Ioan, Huzur Dorel, Kempf Francisc, Oradan Rares, Pășcuțiu 
Adrian, Steop David, Argintariu Dorel )   

 
Nemaifiind  alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Vladimirescu din data de 13.06.2018 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

             PASCUTIU ADRIAN                                                          SECRETAR, 
                                                                                                   OVIDIU TANASĂ 
                     
      …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                        …………………………….……..      


