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Str. Revoluției nr. 4; tel.: 514101; fax: 206280; e-mail: contact@primariavladimirescu.ro

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 14.12.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia
Primarului nr. 349/07.12.2018 pentru data de 14.12.2018.
În urma apelului se constată că sunt prezenți 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri
validați, absent fiind d-nul consilier Hârlău Alin.
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița, propune supunerea la vot a conținutului
procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.11.2018 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-na Ioja Elița îl supune la vot şi este aprobat
cu 16 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 130/14.12.2018 a Consiliului Local
Vladimirescu.
Preşedintele de şedintă d-na Ioja Elița prezintă ordinea de zi propusă pentru şedinţa de
Consiliu Local la care au mai fost introduse două proiecte de hotărâre în plus promovate de
d-nul primar Crișan Ioan, proiecte care au fost analizate și avizate în sedințele pe comisii de
specialitate ale Consiliului Local. D-nul consilier Kempf Francic propune introducerea punctului
Diverse.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi, preşedintele de
şedință, d-na Ioja Elița supune la vot ordinea de zi cu cele 2 proiecte propuse de d-nul primar
Crișan Ioan împreună cu punctul Diverse, care este aprobată în unanimitate cu 16 voturi
pentru, devenind Hotărârea nr. 131/14.12.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei
Vladimirescu pe anul 2018
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița 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 - Șeful Serviciului Financiar-Contabil prezintă anexele care fac
obiectul rectificării de buget prezentând fiecare indicator din anexă.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian ar dori să stie ce reprezintă suma de bani care se
suplimentează la constructia noii cladirii a primariei intrucat suma este destul de substantiala.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul ca suplimentarea la suma prevazuta in buget
reprezinta valoarea contractuala a proiectului intrucat in bugetul initial nu a fost prevazuta
intreaga suma de bani si acum se pune la investitia respectiva intreaga suma confrom
contractului de achizitie publica de lucrari deci nu este vorba de lucrari in plus care sa faca
obiectul unui act aditional la contractul licitat pe SEAP. D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul
că la nicio lucrare dansul nu a semnat vreodata vreun act aditional pentru ceva in plus decat a
fost licitat in prima faza. Avand in vedere ca receptia cladirii a prevazut ca nu se va finaliza
pana la finalul anului, astfel nu a prevazut de la inceput intreaga suma in buget pentru a nu
tine blocati niste bani si acum avand in vedere ca se apropie receptia a suplimentat la
investitia respectiva pentru a acoperii intreaga valoare.
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D-nul consilier Argintariu Dorel prezinta faptul ca dansul a avut o discutie la sedinta
comisiei economice cu d-nul Dohangie legat de unele probleme referitoare la faptul ca pe siteul primariei era o varianta diferita asa cum a aflat dansul la sedinta decat cea care conform
spuselor d-nului Dohangie Cristian a fost aprobata si a facut obiectul hotararii de Consiliu local
de aprobare a bugetului pe anul 2018. Astfel unele pozitii din buget nu corespund cu cele de la
ultima rectificare si ar trebui sa fie prezentat la fiecare trimestru si executia bugetara si
bugetele rectificate pentru a se putea face o analiza raportat la sumele care se repartizeaza la
diferitele capitole, deoarece un vot al organului deliberativ trebuie sa fie dat in cunostinta de
cauza la ce s-a executat si nu doar raportat la niste cifre de pe o anexa.
D-nul Dohangie Cristian - Șeful Serviciului Financiar-Contabil prezinta faptul ca dansul a
verificat varianta de pe site si ea difera la 2 indicatori intrucat dupa ce proiectul de buget a
fost pus pe site au parvenit niste adrese referitoare la modificarea unor sume primite la cote
defalcate din T.V.A. care au influientat valoarea sumelor din capitolul respectiv in varianta
finala care a fost aprobata de Consiliul local Vladimirescu. Totodata d-nul Dohangie prezinta
adresele primite referitoare la cei doi indicatori care au trebuit sa fie puse in anexe pentru a nu
influienta echilibrarea bugetara dansul a trebuit sa puna in pagina bugetul conform adreselor
primite si pe site a fost pusa varianta fara influienta acestora si din eroare a fost omisa
inlocuirea variantei de pe site cu varianta finala de buget.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul ca este o eroare ce s-a intamplat dar faptul ca
s-a omis rectificarea pe site vine si urmare a faptului ca adresele cu sumele de bani ce le
primim sunt modificate de la o zi la alta si pana se ajunge la o varianta finala poate vin 2-3
adrese referitoare la acelasi indicator. Raportat la executia trimestriala, aceasta se depune la
finante asa cum spune legea si in viitor ceea ce se depune la finante va fi pus si pe site pentru
a nu mai exista asemenea erori si probleme.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian ar dori sa stie ce reprezinta suma de bani propusa in
plus la rectificare referitor la Caminul Cultural din Mândruloc si totodata ce strazi urmeaza sa
fie asfaltate.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul ca suma propusa in plus reprezinta dotarea
bucatariei salii de la Caminul Cultural de la Mandruloc care nu a fost prinsa in proiect si din
suma de bani s-a cumparat toată dotarea ei. În ceea ce privește asfaltarea străzilor, d-nul
primar arată faptul că acestea sunt impartite in doua, respectiv din bugetul local se vor asfalta
strazile din cartierul nou din Mandruloc respectiv strazile care vor ramane neasfaltate din
cartierul din localitatea Horia dupa ce se vor asfalta din fonduri strazile care fac obiectul
proiectului. Astfel conform proiectului vor fi asfaltate toate strazile din cartierul Glogovat si
strada lunga din Horia care face si legatura cu drumul judetean si acum doar se face
terasamentul intrucat daca vremea nu va permite vor ramane asa pana la primavara cand se
va turna si stratul de asfalt. Așadar, desi au fost prevazuti bani nu se va putea asfalta nimic
pentru ca temperaturile nu permit asta urmand ca la anul viitor sa fie prevazuti in capitolul
investitii la asfaltari strazi.
D-nul consilier Kempf Francisc propune, avand in vedere neconcordantele aparute pe
site si varianta discutata sa fie amanat acest proiect pana la o sedinta viitoare care sa poata sa
se tina in 5 zile de la aceasta pentru a avea timp sa studieze rectificarea de buget.
D-nul primar Crișan Ioan arată faptul că pana in data de 20 decembrie se mai pot face
plati dupa aceasta data nu se va mai putea plati nimic si orice amanarea a votului de azi ar
insemna neplata si neonorarea contractelor aflate in derulare. D-nul primar Crisan Ioan
prezinta de asemenea faptul ca azi a avut o discutie cu d-nul consilier Ardelean Oltean Ioan
care ar fi dorit ca la aceasta rectificare sa fie prinsa si o suma de bani pentru Biserica grecocatolica pentru realizarea lucrarii interioare de instalatie de incalzire si ar putea face obiectul
unui amendament referitor la rectificarea de buget si acest amendament poate fi prins in
aceasta rectificare.
D-nul consilier Kmpf Francisc considera ca acest amendament poate fi discutat si intr-o
sedinta viitoare de Consiliu local daca se amana acest proiect.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian arată faptul că exista o hotarare de Consiliul local prin
care se cer bani pentru realizarea unor copii de pe documente aflate in primarie si in opinia sa
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aceste copii ar insemna o suma mare de bani si ar fi normal ca aceste copii de pe contracte
sau facturi sa fie puse la dispozitia consilierilor locali gratis.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul ca este o prevedere legala care vine in ideea ca
in trecut d-nul consilier a cerut documente din urmă cu ceva ani arhivate demult si pentru a fi
gasite si scoase din arhiva și copiate, un functionar ar pierde zile sa le pregateasca si astfel
aceasta munca trebuie cuantificata intr-o suma de bani platita de cel care solicita informatiile.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian precizeaza ca dansul si-ar dori copii ale contractelor celor
care construiesc cladirea primariei si a celor care fac asfaltari.
D-nul primar confirma faptul ca daca d-nul consilier va solicita aceste copii i le va pune
la dispozitie gratis intrucat sunt documente nearhivate care sunt la Biroul de urbanism.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot proiectul in forma initiala care este
respins in aceasta forma cu 8 voturi pentru si 8 voturi abtinere (domnii consilieri
Argintariu Dorel, Crișan Cristian, Huzur Dorel, Kempf Francisc,Dohangie Ioan, Pășcuțiu Adrian,
Steop David, Orădan Rares).
D-nul consilier Kovacs Ștefan prezinta faptul ca d-nul consilier Hârlău Alin este la liniile
ferate din Vladimirescu urmând sa vina sa ia parte la sedinta de Consiliul local.
D-nul primar Crișan Ioan propune sa fie asteptat d-nul consilier Hârlău Alin si apoi va fi
supus votului proiectul de hotarare cu amendamentul ca din buget sa fie prevazuta o suma de
bani de 4.000,00 lei pentru Biserica Greco-Catolică Vladimirescu pentru realizarea lucrarii
interioare de instalatie de incalzire.
D-nul primar prezinta faptul ca daca acest proiect se amana nu se vor mai putea face
plati pentru ca deschiderile de credit si toate actele premergatoare platilor facturilor inseamna
foarte mult timp pierdut dar daca se doreste aceasta dansul nu va mai convoca o alta sedinta
pentru ca nu va putea rezolva plata facturilor daca azi nu se aproba rectificarea bugetului.
D-nul consilier Argintariu Dorel propune sa fie votat proiectul cu amendamentul pentru
Biserica Greco-Catolică Vladimirescu si totodata sa fie puse pe site executia bugetara pentru
trimestrul 3 urmand ca de aici inainte la fiecare incheiere de trimestru sa fie pusă pe site
fiecare executie bugetara trimestriala in forma in care este depusă la finantele publice.
D-nul primar Crișan Ioan arată faptul că acest amendament propus de d-nul consilier
Arginatariu Dorel este foarte pertinent si pe viitor la fiecare incheiere de trimestru va pune pe
site executia bugetara.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot proiectul cu amendamentul cu suma de
bani de 4.000 lei pentru Biserica Greco-Catolică Vladimirescu pentru realizarea lucrarii
interioare de instalatie de incalzire si obligatia ca in viitor, la fiecare incheiere de trimestru
primaria va pune pe site executia bugetara, proiectul fiind aprobat cu 10 voturi pentru si 6
voturi abtinere (domnii consilieri Crișan Cristian, Huzur Dorel, Kempf Francisc, Pășcuțiu
Adrian, Steop David, Oradan Rares) devenind Hotărârea nr. 132/14.12.2018 a
Consiliului Local Vladimirescu.
2. Proiect de hotarare privind completarea si actualizarea Regulamentului de
desfăşurare a activităţilor comerciale în Comuna Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița 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.
Presedinta de sedinta prezinta faptul ca acest Regulament a fost aprobat in 2015 dar ca
urmare a aprobarii noului Cod Fiscal acesta a fost completat cu anexa 13 care reprezinta un
model de declaratie pe propria raspundere cum ca sunt indeplinite conditiile de functionare
prevazute de legislatia specifica in domeniul de activitate a societatii, cat si anexele 14 si 15
care reprezinta model de proces-verbal de sanctionare si proces-verbal de constatare.
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Deasemenea in noul regulament sunt actualizate toate tarifele conform prevederilor
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal in vigoare.
D-nul consilier Kempf Francisc arată faptul că in referat sunt precizate ca sunt
actualizate toate tarifele conform Codului fiscal si care sunt acestea.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca sunt actualizate tarifele conform Codului fiscal la
sumele stabilite de acesta pentru reglementarea tuturor activitatilor pe care trebuie sa le
desfasoare o societate comerciala de la primul act pentru deschiderea societatii pana la ultimul
act necesar.
În sală intră d-nul consilier Hârlău Alin, astfel numărul consilierilor locali prezenți este de
17.
D-nul consilier Kempf Francisc prezinta faptul ca organizatorii de nunti trebuie sa
plateasca o taxa de 500 lei iar dupa ora 22 activitatea se poate desfasura conform unor
prevederi legale.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul ca dupa ora 22 cu acceptul vecinilor se pot
desfasura nunti iar speta cu societatea Noblesse s-a castigat in instanta procesul referitor la
orar si autorizatia de functionare dar pana la urma situatia s-a rezolvat si cei de la Noblesse
functioneaza si nu mai sunt plangeri si sesizari din partea vecinilor. Pentru societatile
comerciale din zona de agrement e clar ca acceptul vecinilor iese din discutie dar si acolo daca
cineva va face sesizare ca este deranjat de zgomotul produs de un eveniment va fi necesar
acceptul vecinului.
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 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 133/14.12.2018
a Consiliului Local Vladimirescu.
3. Proiect de hotarare privind reglementarea circulatiei in comuna
Vladimirescu a autovehiculelor cu masa maxima autorizata egala sau mai mare de
7,5 tone
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița 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 primar Crisan Ioan prezinta faptul ca pe raza comunei Vladimirescu sunt
inregistrate peste 192 de masini cu tonaj mare care prin accesul pe strazile comunei
Vladimirescu liber fara restrictii respectiv un regulament care sa reglementeze circulatia
acestora deterioreaza strazile si asfaltul. Astfel in acest proiect de hotarare s-a inspirat din
regulamentele aflate in vigoare in Arad si Timisoara unde orice autovehicul peste un anumit
tonaj nu intra in oras fara a avea taxa platita. D-nul primar Crișan Ioan arată faptul că, desi
suma care se va aduna nu este foarte mare dar este ceva si se reglementeaza situatia
circulatiei pe strazile comunei Vladimirescu si astfel anual se va putea interveni pentru
repararea drumurilor care au de suferit de pe urma circulatiei autovehiculelor de mare tonaj.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta ca prin acest proiect se va reglementa si situatia de la
Mandruloc unde cetatenii au solicitat interzicerea circulatiei tirurilor de mare tonaj pe strada cu
Moara din Mandruloc intrucat sunt deranjati de efectele asupra asfaltului de pe strada si a
podurilor peste care trec masinile de mare tonaj.
D-nul consilier Argintariu Dorel ar dori sa stie ce se intampla cu cei care vin o singura zi
cu un asemenea autovehicul pe strazile comunei Vladimirescu si cum va face respectivul sofer
ca va trebui sa vina la primaria mai intai sa-si plateasca taxa.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca acestia au obligatia platii autorizatiei pe ziua
respectiva.
D-nul consilier Kempf Francisc intreaba daca a discutat cineva cu transportatorii si
detinatorii de asemenea autovehicule acest proiect de hotarare. D-nul consilier considera ca
din activitatea desfasurata de acestia sunt aduse venituri la bugetul comunei respectiv cote din
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T.V.A si alte asemenea taxe si acum sa fie impovarati cu o noua taxa nu este foarte indicat.
Totodata d-nul consilier considera ca ar trebui facuta o strada care sa permita accesul cu 40
de tone masa si cine nu o respecta sa fie amendat si astfel se rezolva situatia. D-nul consilier
Kempf Francisc crede ca prin acest proiect de hotarare si cetatenii vor avea de suferit intrucat
atunci cand cineva primeste un transport de boltari pe un camion de mare tonaj va trebui sa
plateasca aceasta taxa si aceasta taxa va fi imputata in pret de catre transportator
respectivului cetatean.
D-nul consilier Huzur Doru considera ca este un proiect de hotarare binevenit dar taxa
este in opinia sa putin prea finuta pentru toti cu camioane ca nu va putea fi colectata poate la
25 % din ce ar trebui sa se plateasca. ”La Mandruloc prin circulatia tirurilor s-a spart un camin
si imediat a fost reparat si cine a reparat acest camin?”
D-nul consilier Hârlău Alin considera ca este o taxa binevenita pe care cei care intra cu
autoivehiculele de mare tonaj pe strazile comunei Vladimirescu este normal sa o plateasca si
este datoria transportatorului nu a cetateanului care beneficiaza de transport sa o plateasca.
D-nul primar Crișan Ioan arată faptul ca în zonă s-a prezentat constructorul care se
ocupa de bransamente si a reparat caminul respectiv deoarece altfel asa ramanea.
D-nul consilier Crișan Cristian considera faptul ca este un proiect de hotarare care are
potential dar intreaba daca s-a facut o analiza legată de numărul de camioane care intra pe
strazi sau doar s-a mers prin similitudine la fel ca in Arad unde exista aceasta taxa si este bine
sa fie instituita si in Vladimirescu. Legat de proiect, d-nul consilier considera ca este prea
stufos acest Regulament pentru ca o firma sa vina sa faca copii si sa depuna acte la primaria
comunei Vladimirescu pentru o autorizare de o zi de transport si ar fi normal sa fie pus pe site
si sa se poata plati on line si astfel s-ar elimina aceasta pierdere de timp si cu dovada platii
chiar printr-un sms s-ar elimina niste drumuri la primarie pentru transportator.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot proiectul in forma initiala care este
respins in aceasta forma cu 8 voturi pentru si 9 voturi abtinere (domnii consilieri
Argintariu Dorel, Crișan Cristian, Huzur Dorel, Kempf Francisc,Dohangie Ioan, Pășcuțiu Adrian,
Steop David, Oradan Rares si Ardelean Oltean Ioan).
4. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie facuta de
S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A. avand ca obiect reteaua de apa si bransamentele,
din localitatea Vladimirescu, cartier Via Carmina, zona 5
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița 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 primar Crișan Ioan arată faptul ca prin adresa înregistrată la Primăria Comunei
Vladimirescu, jud. Arad, sub. nr. 12001/28.09.2018, S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A.,
S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A. și S.C. IMOTRUST S.A. a comunicat intenţia de a dona
reţeaua de apă şi branşamente, situată în localitatea Vladimirescu, cartierul Via Carmina,
Zona 5, întocmind în acest sens Oferta de donaţie, Încheiere de autentificare
nr. 1814/25.09.2018 a Societate Profesională Notarială “Petru” – Paula Mădălina Petru, notar
public. Astfel, prin acest proiect se propune acceptarea ofertei de donaţie, fără sarcini, din
partea S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A., S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A. și S.C. IMOTRUST
S.A., conform Anexelor la Oferta de donaţie, anexata prezentei hotarari care face parte din
prezenta hotărâre si bunurile care fac obiectul Ofertei de donaţie menţionate la art. 1
prevăzute în anexele la oferta de donatie, la prezenta hotărâre se vor introduce în domeniul
public al comunei Vladimirescu, după încheierea în formă autentică a contractului de donaţie şi
a protocolului de predare - primire între părţile interesate. Totodata se împuterniceşte domnul
Crișan Ioan, primarul comunei Vladimirescu, să semneze contractul de donaţie în formă
autentică, după întabularea în C.F. urile precizate in art. 2 a dezmembrămintelor dreptului de
proprietate privată si se aproba concesionarea bunurilor identificate în anexele imediat dupa
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acceptarea ofertei către S.C. Compania de Apă Arad S.A. existand acceptul scris din partea
Companiei care este deacord sa o preia fiind realizata conform standardelor tehnice.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot proiectul în forma prezentată care este
aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru si 1 vot abtinere (d-nul consilier Crisan
Cristian) devenind Hotărârea nr. 134/14.12.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor
primite în baza Legii nr.15/2003
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elita 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-na Ioja Elita supune la vot proiectul în forma prezentată care este
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 135/14.12.2018
a Consiliului Local Vladimirescu.
6. Proiect de hotarare privind stabilirea în sarcina Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și operatorilor de
salubrizare cu care aceasta are încheiate contracte de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor solide în județul Arad respectarea prevederile O.U.G. nr. 74/2018,
coroborat cu prevederile art 2 alin (12) din Legea 101/2006 republicată în
contextul implementării Contractului de finanțare nr. 1263/2010
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economică nu avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică nu avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Socială nu avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crișan Ioan aratăî faptul că si dansul nu este de acord cu proiectul de
hotarare dar a fost de datoria sa să-l puna pe ordinea de zi . Astfel raportat la acest proiect la
31 decembrie se incheie termenul pentru proiectul Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor solide în județul Arad si astfel proiectul va fi declarat finalizat si valid pe fonduri
europene. Astfel cand s-a demarat proiectul acum 8 ani preturile erau foarte mici la colectare
si de aceea s-a castigat licitatia pe zona 1 la pretul de 2,35 lei. Așadar, dupa declararea ca
valid a proiectului se pot aduce modificari ale pretului pentru beneficiari incepand cu 1 ianuarie
2019 asa cum era de asteptat si asta nu ar fi o problema intrucat noi am avut si 5 lei/catățean
taxa de salubrizare. D-nul primar Crișan Ioan considera ca daca se incheie proiectul raman
nerezolvate problema neridicari ierbii rezultate din taiatul gazonului, a crengilor rezultate de la
curatatul pomilor sau a trandafirilor si ar fi bine ca inainte de a se inchide acest proiect sa se
rezolve intr-un fel si aceasta problema intrucat daca ramane asa, primaria comunei
Vladimirescu va trebui sa preia in containere speciale aceste gunoaie si va genera costuri
pentru bugetul comunei astfel pentru acestea s-au platit aproape 18.000 lei acum in toamna
pentru ca cetatenii sa aibă un depozita aceste deseuri si sa fie luate de societatea Retim.
Totodata primaria, din bugetul comunei plateste lunar pe luna pentru toate locatiile primarie,
unitatile de invatatmant, camine culturale in jur de 10.000 lei lunar. Sacii de selective sunt la
primarie si s-au dus 1800 de suluri de saci care sunt la primarie si toti cetatenii sunt invitati sa
le duca la primarie si avand in vedere ca nu toti cetatenii au contracte semnate cu cei de la
Retim s-a gasit solutia unei etichete ce va fi lipita pe containerul cetateanului si dupa
implementarea aceasta cine nu va avea eticheta pe container va ramane cu gunoiul neridicat.
Deasemenea d-nul primar prezinta faptul ca cei de la Retim prin cei din conducere au promis
ca vor aduce 50 de pubele la primarie pentru a fi impartite cetatenilor. Solutia gasita acum 8
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ani a fost de cumpararea unor tocatoare care sa fie data la fiecare numar de casa si cetatenii
sa faca compost tocand aceste resturi menajere dar nu au prevazut nici atunci ce se va
intampla cu rezultatul compostului care in opnia celor de la ADIA ar putea fi aruncat in
gradinile oamenilor intrucat este adevarat ca poate fi un bun ingrasamant dar asta nu este o
solutie pentru comuna Vladimirescu.
D-nul consilier Hârlău Alin considera ca interesul semnarii contractelor cu cetatenii este
al societatii Retim si nu este normal ca este atrasa administratia locala in problemele societatii
care ar trebui sa depuna eforturi ca sa oblige fiecare cetatean in parte si sa-si respecte
obligatiile contractuale.
D-nul consilier Ardelean-Oltean Ioan consideră că prin contractul care a fost semnat de
fiecare cetatean ar trebui sa fie pusa la dispozitia acestora o pubela. Dansul a fost pana la
sediul societatii pentru a primi respectiva pubelă, inițial spunându-i-se că nu sunt pubele, iar
mai apoi, la a doua înecrcare, a primit o pubela care a fost folosita in prealabil intr-o altă
gospodarie si care emana un miros insuportabil datorita gunoaielor care au fost puse in ea.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot proiectul in forma initiala care este
respins in aceasta forma cu 17 voturi impotrivă.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare
pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, datorată de persoanele fizice şi juridice
care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A.
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița 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 primar Crișan Ioan prezinta faptul ca proiectul de hotarare este rezultatul unei
adrese nr. 2388/28.11.2018 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad care stabileste obligatiei pentru utilizatorii
serviciului de salubrizare de a încheia cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. contracte
de prestări servicii de salubrizare precum, si faptul ca refuzul utilizatorului de a încheia
contracte de prestări servicii cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. Astfel, anual prin Hotararea Consiliului
Local Vladimirescu ce se va emite se va institui, pentru perioada fiecarui an, in aceasta speta
perioada 01.01.2019-30.12.2019 taxa specială de salubrizare datorată de persoanele fizice şi
juridice care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul RETIM ECOLOGIC
SERVICE S.A. propusa sa fie de 5 lei/persoană/lună, în cazul persoanelor fizice si 400 lei/tonă,
în cazul persoanelor juridice urmand ca procedura de declarare, stabilire, calcul şi achitare a
taxei speciale de salubrizare să fie stabilită în anexa nr.1, care face parte integrantă din
această hotărâre.
D-nul consilier Crișan Cristian intreba daca acest proiect are la baza o obligatie legala a
administratiilor publice locale de a obliga cetatenii sa aibe contracte cu operatorii de servicii de
salubrizare. Totodata d-nul consilier intreaba daca se pot face amendamente la proiect pentru
a reglementa situatia celor care sa spunem desi au domiciliul in Vladimirescu lucreaza pe
perioade mai mari in strainatate si in consecinta in cazul lor societatea Retim nu presteaza
serviciul de salubrizare intrucat la numarul de casa respective nu se produce gunoi.
D-nul primar Crisan Ioan confirma ca exista aceasta obligatie a fiecarui imobil sa aibe
un contract de prestări servicii cu operatorul care desfasoara activitatea de salubrizare si
administratiile locale au posibilitatea constrangerii cetateanului printr o taxa speciala care
poate avea un rol coercitiv in sensul ca este dubla valoarea taxei speciale fata de taxa care se
platea daca ceteanul incheia un contract cu cei de la Retim in cazul nostru. Referitor la proiect
se pot face amendamente la cuantumul taxei dar faptul ca aceasta taxa sa nu existe nu poate
fi amendat prin Hotararea de Consiliu local. Referitor la cetatenii care lucreaza in strainatate
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acestia sunt obligati sa declare acest lucru la Primarie pentru a putea fi luati in evidenta si
astfel este normal ca acestia sa nu fie debitati cu respectiva taxa in conditiile in care numarul
de casa respectiv nu scoate gunoi de ridicat si nu produce deasemenea gunoi. Astfel cei de la
Retim erau obligati sa prezinte listele cu persoanele care au refuzat sau nu au incheiat
contracte de salubrizare dar pana la aceasta data nu au prezentat nimic si astfel taxa nu a
fost impusa la nimeni.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian intreaba referitor la taxa pentru persoane juridice
aceasta este aceeasi pentru toti indiferent daca produc sau nu gunoi intrucat sunt societati
care au doar sediu in comuna si nu produc gram de gunoi.
D-nul primar Crisan Ioan precizeaza faptul ca taxa pentru persoane juridice e stabilita
dar fiecare societate negociaza raportat la cat gunoi produce, cu societatea Retim raportat la
numarul de ridicari pe care il are societatea intr-o luna.
D-nul consilier Steop David propune ca la urmatorul proiect in care se aproba bugetul
ADIA deseuri sa le fie redus la jumatate suma prevazuta pentru indemnizatiile personalului din
ADIA deseuri.
D-nul consilier Crisan Cristian considera ca daca s-ar putea negocia cu 2-3 operatori
inainte si apoi sa se iasa din aceasta ADIA deseuri dansul ar fi deacord cu acest lucru.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul ca ADIA deseuri este asociatia care reprezinta
judetul si a iesi din aceasta asociatie e imposibil si ar genera costuri din bugetul local si chiar
daca s-ar face asta nicio viitoare societate de salubrizare nu ar putea contracta serviciul de
salubrizare intrucat nu ar avea unde sa deverseze gunoiul intrucat in judet exista o singura
groapa de gunoi autorizata la Arad care este sub administrarea ADIA si care nu va autoriza
societatea respectiva.
D-nul consilier Ardelean-Oltean Ioan arată faptul că cei de la societatea Retim pretind
plata facturilor incepand cu data inceperii activitatii de salubrizare a comunei Vladimirescu si
nu cu data contractului semnat de cetatean care poate fi si luna asta.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot proiectul în forma prezentată care este
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 136/14.12.2018
a Consiliului Local Vladimirescu.
8. Proiect de hotarare privind APROBAREA documentaţiei de urbanism P.U.Z. –
“Zonă servicii: Construire atelier mecanic” şi R.L.U. aferent, com. Vladimirescu, sat
Vladimirescu, DJ 709, km 3+500, jud. Arad”
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița 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 primar Crișan Ioan prezinta faptul ca documentatie P.U.Z. – “Zonă servicii:
Construire atelier mecanic” şi R.L.U. aferent, com. Vladimirescu, sat Vladimirescu, DJ 709, km
3+500, jud. Arad dupa ce in urma cu 2 luni a fost avizata documentatia printr-o hotarare
emisa de Consiliul local, acum se aproba documentatia P.U.Z..
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot proiectul în forma prezentată care este
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 137/14.12.2018
a Consiliului Local Vladimirescu.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii Contractului de vanzarecumparare cu plata in rate nr. 7497/17.07.2007 a d-nului Buta Petru si d-na Buta
Adriana Florica, incheiat cu Consiliul local al comunei Vladimirescu si repunerea
partilor in situatia anterioara din cartea funciara
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
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Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crisan Ioan arată faptul că prin Declaratia notariala nr. 1417/07.11.2018 a
d-nului Buta Petru si a d-nei Buta Adriana Florica, aceștia si-au exprimat acordul cu rezilierea
Contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 7497/17.07.2007 si totodata au solicitat
restituirea sumei de 3.521 lei platita de catre d-nul Buta Petru si d-na Buta Adriana Florica
reprezentand rate achitate de catre d-nul Buta Petru si d-na Buta Adriana Florica.Astfel,
acestia au cumparat doar cota de ¼ din imobilul situat pe str. Ioan Voda intrucat ceilalti ¾ din
imobil au ramas in proprietatea proprietarului neamt care a ramas proprietar in cartea funciara
si avand in vedere ca nu au putut cumpara toata casa au fost deacord sa rezilieze contractul.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot proiectul în forma prezentată care este
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 138/14.12.2018
a Consiliului Local Vladimirescu.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv GLOGOVĂȚ 2013
referitor la
infiintarea unei noi sectii pe ramura de sport - sectia lupte greco-romane
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița 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 primar Crisan Ioan prezinta faptul ca la aceasta data comuna Vladimirescu este
parte din club C.S. Glogovat 2010 care desfasoara activitatea pe raza comunei Vladimirescu
cu sportivii domiciliati in com. Vladimirescu si pentru că de comun acord cu conducerea
clubului s-a stabilit ca activitatea C.S. Glogovat 2010 sa inceteze, urmand ca dupa afilierea
C.S. Glogovat 2013 cu sectia de sport lupte greco-romane la Federatia de profil, toti sportivii
sa fie transferati la noul club urmand astfel sa-si continue activitatea si pentru ca aceasta
decizie sa imbrace un cadru juridic solutia era necesară in conformitate cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv GLOGOVAT 2013 o aprobarea a Consiliul local
Vladimirescu.
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 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 139/14.12.2018
a Consiliului Local Vladimirescu.
11. Proiect de hotarare privind aproba solicitarea prelungirii pana la data de
19.11.2019 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-na Ioja Elita 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 primar Crisan Ioan prezinta faptul ca prin acest proiect se aproba solicitarea
prelungirii pana la data de 19.11.2019 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” intrucat urmare a
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necesitatii exproprierii proprietarilor si avand in vedere ca s-a permis de catre Guvern
prelungirea aceasta propunem aprobarea proiectului in forma prezentata.
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 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 140/14.12.2018
a Consiliului Local Vladimirescu.
12. Diverse
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori ca pe viitor pe felicitarile si calendarele emise de
Primaria comunei Vladimirescu sa fie trecut si Consiliul local si totodata prezinta o petitie care
cuprinde solicitarile cetatenilor în urma audientelor pe care le a tinut referitor la urmatoarele
lucruri: montarea limitatoarelor de viteza pe strada Helis din Via Carmina, montarea
indicatoarelor „cedeaza trecerea’’ pe pista de biciclete la intrarea și ieșirea din și spre Via
Carmina, reabilitarea vestigiilor de la cele 5 Movile și anume capela și statiunile denumite
Drumul Crucii si solicita domnului primar Ioan Crisan sa dea un răspuns cetatenilor referitor la
rezolvarea acestor cerinte și data la care considera dansul ca vor fi rezolvate aceste doleante.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca din eroare s-a uitat acest fapt dar in viitor se
va remedia aceasta eroare iar legat de petitie strazile din Via Carmina sunt inca strazi private
si procesul prin care cei din Via Carmina au abandonat o strada a fost castigat de primarie iar
referitor la strada Orod aceasta este proprietatea comunei si pe baza acestui fapt s-a asfaltat
acea strada care strabate o parte din cartierul Via Carmina.Referitoare la indicatoare de viteza
vor fi puse dar nu mai putin decat pe strazile localitatii. Referitor la vestigiile 5 Movile
proprietar este Biserica catolica si primaria comunei Vladimirescu a intretinut partea exterioara
a celor 5 Movile cosind iarba si daca in viitor se va dori comuna Vladimirescu sa faca mai mult
se va incerca iar referitor la preluarea in proprietate aceasta nu e tocmai legala sa avem in
proprietate o capela dar vom depune eforturi sa o reabilitam .
Nemaifiind alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local Vladimirescu din data de 14.12.2018 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IOJA ELIȚA

Contrasemnează,
SECRETAR,
OVIDIU TANASĂ

 …………………………….………………..
 …………………………….……..
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