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Încheiat astăzi 15.02.2018 cu ocazia şedinţei pentru aprobarea bugetului comunei 
Vladimirescu a Consiliului Local Vladimirescu conform art.45 alin.(4) din Legea nr.215/2001 
republicata si actualizata “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.” 

Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă prin Dispoziţia Primarului nr. 
87/14.02.2018 pentru data de 15.02.2018. 

În urma apelului se constată că sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 17 
consilieri validați. 

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. 26/15.02.2018 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar  şi a situatiilor financiare pe anul 2017  
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.Totodata d-nul presedinte prezinta faptul ca 
proiectul de hotarare a fost discutat in sedinta Comisiilor reunite inainte de sedinta cu 
participarea Sefului Serviciului financiar contabil Dohangie Cristian. 

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. 
27/15.02.2018 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.Totodata d-nul presedinte prezinta faptul ca 
proiectul de hotarare a fost discutat in sedinta Comisiilor reunite inainte de sedinta cu 
participarea Sefului Serviciului financiar contabil Dohangie Cristian. 
 Comisia Economică avizează proiectul cu amendamentul d-nei consilier Ioja Elita, ca in 
lista de investitii sa fie adaugata construirea unor grupuri sanitare la toate capelele de pe raza 
comunei Vladimirescu si cu amendamentul d-nului consilier Kempf Francisc din partea 
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consilierilor P.S.D. ca in lista de investitii sa fie adaugata reabilitarea trotuarelor din pavaj  pe 
o lungime de 500 m lungime pentru localitatea Mandruloc si pe o lungime de 500 m in 
localitatea Cicir urmand a fi diminuata lista de investitii cu valoarea lucrarilor de la alte 
investitii. 
 Comisia Juridică avizează proiectul cu amendamentul d-nului consilier Kempf Francisc 
din partea consilierilor P.S.D. ca in lista de investitii sa fie adaugata reabilitarea trotuarelor din 
pavaj  pe o lungime de 500 m lungime pentru localitatea Mandruloc si pe o lungime de 500 m 
in localitatea Cicir si cu amendamentul d-nei consilier Ioja Elita, ca in lista de investitii sa fie 
adaugata construirea unor grupuri sanitare la toate capelele de pe raza comunei Vladimirescu 
si cu urmand a fi diminuata lista de investitii cu valoarea lucrarilor de la alte investitii. 

Comisia Socială avizează proiectul cu cele doua amendamente prezentate mai sus. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul cu cele doua amendamente 
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
28/15.02.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 180.000 lei pentru 
finanţarea activităţii sportive a C.S. GLOGOVAT 2013, CS REAL HORIA si CS 
MURESANA MANDRULOC pentru 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. 
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. 
29/15.02.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 
 
 4. Proiect de hotarare privind utilizarea  sumei de 300.000 lei din bugetul 
local 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 
 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. 

 D-nul consilier Pascutiu Adrian prezinta Consiliului local o adresa prin care solicita ca la 
Zilele comunei Vladimirescu sa fie pe scena artistii din comuna respectiv Doru Huzur, Dacian 
Socaci si Daniela Dudas . 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca la inaugurarea Caminului cultural din 
Mandruloc dupa lucrarile de modernizare intentioneaza sa organizeze o conferinta cu 
Arhiepiscopul Timotei Seviciu legata de Unirea de la 1918 urmata de un spectacol la Camin 
unde propune ca d-nul consilier Huzur sa fie cel care asigura partea muzicala cu formatia sa.  
 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 
mentiunea ca in programul de Zilele comunei sa fie prinsi si artistii precizati de d-nul Pascutiu 
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
30/15.02.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 
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Nemaifiind  alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei Consiliului 
Local Vladimirescu din data de 15.02.2018 drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces 
Verbal în 3 exemplare originale. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                STEOP DAVID                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                   OVIDIU TANASĂ 
                     
      …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                      …………………………….……..      


