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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 20.12.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia
Primarului nr. 443/12.12.2017 pentru data de 20.12.2017.
În urma apelului se constată că sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 17
consilieri validați.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan, propune supunerea la vot a
conținutului procesului verbal al şedinţei ordinare ce a avut loc în data de 28.11.2017, 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 Ardelean–Oltean Ioan îl supune
la vot şi este aprobat cu 17 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 120/20.12.2017 a
Consiliului Local Vladimirescu.
Preşedintele de şedintă d-nul Ardelean-Oltean Ioan prezintă ordinea de zi propusă pentru
şedinţa de Consiliu Local și precizează faptul că la ordinea de zi au fost adăugate trei noi
proiecte de hotărâre care au fost prezente si in sedintele pe comisii cu precizarea ca doua
proiecte apartin domnului primar in calitate de initiator si unul apartine unui grup de 9
consilieri locali.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi, preşedintele de
şedință, d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot ordinea de zi impreuna cu cele trei noi
proiecte de hotarare care este aprobată în unanimitate cu 17 voturi pentru, devenind
Hotărârea nr. 121/20.12.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei
Vladimirescu pe anul 2017
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 acest ultim proiect de hotarare de rectificare este menit sa aseze in
ordine toate previziunile de la inceputul anului care acum se transforma in date certe si de
asemenea se introduc in buget la diferite capitole sumele de bani ce revin de la Consiliul
Judetean si de asemenea alte sume de bani provenite din alte surse. D-nul Dohangie Cristian
prezinta faptul ca toti acesti bani se vor trece in anul viitor in excedentul anual al bugetului
local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 urmand a fi folositi in sectiunea
de dezvoltare pentru anul 2018.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată
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care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
122/20.12.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor
primite în baza Legii nr.15/2003
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat cu 16 voturi pentru cu precizarea ca d-nul consilier Boja Florinel nu
participa la vot devenind Hotărârea nr. 123/20.12.2017 a Consiliului Local
Vladimirescu.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru activitatea de
colectare separată și transportul separat al Deşeurilor pentru perioada 23.04.201831.12.2018
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 de hotarare si
urmatorul la cererea ADIA deseuri se aproba tariful pentru activitatea de colectare separată și
transportul separat al Deşeurilor pentru perioada 23.04.2018-31.12.2018 urmare a licitatiei
organizate pentru zona 1 din care face parte si Vladimirescu. Totodata d-nul primar prezinta
faptul ca societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. care a castigat licitatia va demara in teren
procedura de incheiere a contractelor de prestari servicii cu cetatenii comunei Vladimirescu si
conform licitatiei incepand din 23.04.2018 va incepe sa presteze activitatea de colectare
separată și transportul separat al Deşeurilor Municipale în valoare de 2,62 lei fără
TVA/persoană/lună și 250,56 lei fără TVA/tonă pentru persoane juridice, conform Contractului
de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr.
20130/23.10.2017.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
124/20.12.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea instituirii taxei speciale de
salubrizare pentru perioada 23.04.2018-30.12.2018, datorată de persoanele fizice
şi juridice care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 de hotarare se instituie
taxa speciala de salubrizare pentru perioada 23.04.2018-30.12.2018, datorată de persoanele
fizice şi juridice care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A. . Conform proiectului utilizatorii serviciului de salubrizare au obligația
de a încheia cu operatorul RETIM iar refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări
servicii cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., constituie contravenţie şi se sancţionează cu
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amendă de la 500 lei la 1.000 lei. Totodata prin proiectul de hotarare se instituie, pentru
perioada 23.04.2018-30.12.2018, o taxa specială de salubrizare datorată de persoanele fizice
şi juridice care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A. in valoare de 5 lei/persoană/lună, T.V.A. inclus în cazul persoanelor
fizice si 400 lei/tonă, T.V.A. inclus în cazul persoanelor juridice .
D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa stie cine va aplica amenda contraventionala si
cum se va incasa si in opinia sa ar fi ideal sa nu se ajunga la un asemenea fapt.
D-nul primar Crisan Ioan este deacord ca nu este de dorit sa se ajunga la faza de
aplicare de amenzi si va depune toate diligentele sa le explice la cei care refuza sa incheie
contractele ca este o obligatie si in caz contrar achita aceeasi taxa dar dublata impusa de
caracterul coercitiv al hotararii prin taxa impusa la bugetul local.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
125/20.12.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
5. Proiect de hotarare privind rectificarea suprafeței de teren intravilan,
înscrisă în C.F. nr.315947 Vladimirescu cu nr. top.3847/b/1/1 de la 1.602 mp din
acte la 1560 mp cât a rezultat în urma măsurătorilor
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 rectifica in CF
suprafata stabilita cu cea rezultata in urma masuratorilor pentru o strada din cartierul Florilor.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
126/20.12.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan în
suprafată de 131 mp înscris în C.F. 314618 cu nr. cad.314618
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 dezmembrarea acestui teren se
urmareste rezolvarea unei problem de la Horia unde o teava de gaz a fost introdusa pe
proprietatea unui cetatean din cartierul nou si astfel parcelarea urmareste crearea premiselor
pentru efectuarea unui schimb de teren si a reglementa situatia creata pentru a veni si in
ajutorul cetateanului.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
127/20.12.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului
de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan prezintă proiectul de hotărâre
şi documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economică nu a avizat proiectul de hotarare cu 4 voturi impotriva si 3
voturi pentru .
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pentru.

Comisia Juridică nu a avizat proiectul de hotarare cu 3 voturi impotriva si 2 voturi
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială cu 4 voturi pentru si 1 vot

impotriva.

Secretarul comunei solicita prezentarea in Consiliul local inainte de a se ajunge la
votul proiectului de hotarare a referatului elaborat referitor la anumite aspecte de nelegalitate
identificate in cadrul proiectului de hotarare .

“In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale
(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau
a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii
administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile
înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie
consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.
(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de
îndată.
(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a
acesteia.
(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei
sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
Conform prezentului articol atributul convocarii sedintelor ordinare al Consiliului local este
stabilit ca atributie exclusive a primarului care in invitatia de sedinta va preciza data, ora, locul
de desfasurare si ordinea de zi a sedintei.
Referitor la faptul ca Regulamentul de functionare aprobat la aceasta data are cuprins in
cadrul acestuia ziua de marti respectiv ora 13 ca ziua si ora in care de regula se va desfasura
sedinta ordinara este o regula pe care de comun acord au stabilit-o consilierii locali si d-nul
primar aflat in functie la acea data, pentru a cunoaste faptul ca asa cum este precizat si in text
de regula ultima marti la ora 13 este sedinta ordinara.
Totodata o data cu convocarea respectiv invitatia de sedinta este anexata si invitatia care
cuprinde proiectele de pe ordinea de zi stabilite de primarul comunei cel care face convocarea
stabilind si ordinea de zi si daca pe ordinea de zi sunt probleme care nu fac obiectul unor
proiecte de hotarare dar care necesita aducerea la cunostinta consilierilor locali primarul poate
adauga punctul Diverse . art. 43 (1) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la
propunerea celui care, în condiţiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului.
Referitor la articolele referitoare la publicarea in ziarul local a proceselor verbale a sedintei
acestea vor fi pe viitor publicate in ziarul local iar propunerea de a publica Raportul de
activitate a consilierilor locali, cine doreste poate solicita acest fapt .
Referitor la articolul 16 din Regulament este adevarat ca actele normative in vigoare au adus
modificari ale statutului viceprimarului dar in acest moment statutul viceprimarului este
conform actelor normative in vigoare adica viceprimarul si a pastrat si calitatea de consilier
local art.59 alin.7 din Legea nr.215/2001 .
In conformitate cu prevederile ART. 48
(1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care
consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris şi va expune consiliului local
opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local
primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de
către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.
Avand in vedere ca proiectul de hotarare in cazul in care devine Hotarare, excede
prevedrilor legale in vigoare, interpretand actele normative in vigoare, consider Hotararea
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ilegala si aduc la cunostinta Consiliului local faptul ca voi redacta aceasta Hotarare dar o voi
depune la Institutia prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate impreuna cu dosarul
de sedinta pentru a fi analizata si de forul superior de control.”

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca, asa cum a fost prezentat in referat,
atributul convocarii sedintelor ordinare al Consiliului local este stabilit ca atributie exclusiva a
primarului care, in invitatia de sedinta va preciza data, ora, locul de desfasurare si ordinea de
zi a sedintei. Totodata d-nul primar prezinta faptul ca fiecare consilier si-a asumat faptul ca va
trebui sa participe la sedintele Consiliului local si nu se poate incalca o prevedere a unui act
normativ doar pentru ca 2-3 consilieri locali doresc asta. D-nul primar Crisan Ioan prezinta
faptul ca proiectul de hotarare in forma prezentata va fi respins la Institutia Prefectului
deoarece s-a interesat la serviciul juridic unde au mai avut spete pe aceasta tema dar in opinia
sa proiectul aduce si unele modificari benefice cu care si dansul este de acord. D-nul primar
prezinta faptul ca in cazul in care ar schimba ora de desfasurare ar trebui sa aduca secretarul,
contabilul sef, arhitectul sau alti functionari publici peste program, urmand apoi a acorda zile
libere celor in cauza si nu este normal ca pentru 2-3 consilieri locali care au posibilitatea sa se
prevaleze de calitatea de alesi locali, respectiv sa obtina liber de la locul de munca, intrucat
permite legea, pentru orele petrecute la sedinta, sa trebuiasca sa acorde liber la atatia
angajati a doua zi . D-nul primar Crisan Ioan precizeaza ca nu poate subordona interesul
intregii comunitatii pentru interesul personal a 2-3 consilieri locali.
D-nul consilier Kempf Francisc crede ca s-ar putea acorda ore libere in compensare
daca angajatii ar urma sa stea peste program, iar actual ora 13:00 nu convine multor consilieri
locali dar poate nu toti au curajul sa o si spuna.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca pentru orele petrecute in sedinta de Consiliu
local consilierii locali pot beneficia de o motivare la locul de munca si este mai normal sa
acorde o asemenea motivare poate pentru 1-2 consilieri locali decat sa dea liber unor
functionari publici a doua zi si astfel in acea zi primaria este vaduvita de prezenta lor la munca.
D-nul primar prezinta faptul ca, daca proiectul va trece in sedinta in forma prezentata, el nu va
pune in executare hotararea si va actiona in contencios administrativ si va solicita si daune
consilierilor care au aprobat aceasta hotarare. D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca
dansul a actionat in relatia cu Consiliul local pe principiul de a respecta actele normative in
vigoare si s-a si demostrat faptul ca a avut dreptate intrucat procesul in contencios al d-nului
Argintariu a dat castig Consiliului local si a demonstrat faptul ca pana la finalizarea procesului
in contencios al d-nului Horga nu putea fi validat d-nul consilier Argintariu.
D-nul viceprimar Mag Mihai prezinta faptul ca daca se modifica ora de sedinta avand in
vedere ca el e in program in majoritatea timpului va trebui sa puna in atentia Comisiei
economice ca macar sedinta de comisie sa se tina undeva la 13 si stie ca acelasi lucru se va
intampla in Comisia juridica si va tine sedintele si va face prezenta si in opinia sa nu este
posibil sa fie lipsita o comunitate de 13.000 de cetateni de prezenta secretarului, contabilului
sef, arhitectului sau altor functionari publici pentru ca un consilier sau doi nu pot participa la o
sedinta in folosul cetatenilor, pe care si-au asumat-o cand au candidat ca si consilieri locali.
D-nul Argintariu Dorel propune ca ziua sa ramana Marti ca zi de regula de sedinta
ordinara dar poate ora sa fie stabilita undeva la 15:00 sau 16:00.
D-nul consilier Kempf Francisc prezinta ca a fost propus un proiect de hotarare pentru a
fi aprobat sau respins in Consiliul local si este un drept stabilit de lege in favoarea consilierilor
locali.
D-nul primar totodata prezinta faptul ca sunt si articole pertinente cum e cel cu punctul
Diverse sau cel cu situatia viceprimarului care a fost modificata de-a lungul timpului prin
diferite acte normative .
D-nul Boja Florinel prezinta faptul ca si dansul lucreaza dar este constient ca s-a obligat
la ceva cand a candidat si va face tot posibilul sa-si respecte juramantul in folosul cetateanului
si va participa ori de cate ori situatia o va impune si la orice ore la sedintele de Consiliu local.
Totodata d-nul consilier ii multumeste d-nului Oradan Rares ca inaintea oricarei sedinte de
comisii l-a sunat sa-i confirme daca se poate prezenta la ora stabilita la sedinta de comisie
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sociala si dansul nu a absentat la nicio sedinta de Consiliu local indiferent de ora sau ziua cand
s-a tinut.
D-nul secretar prezinta faptul ca proiectul de hotarare privind modificarea si
actualizarea Regulamentului de functionare a Consiliului local se impune in oglinda
modificarilor de acte normative in decursul anilor si intr-o sedinta viitoare de Consiliu local va
trebui sa se afle pe ordinea de zi indiferent daca el este promovat de consilierii locali sau de
catre primar.
D-nul consilier Crisan Cristian prezinta faptul ca a inteles ca anumite articole din proiect
sunt nelegale si este bine ca exista o deschidere la negociere a orei cu executivul primariei si
ar dori ca d-nul secretar sa pregateasca pentru sedinta viitoare de Consiliu local un proiect de
hotarare privind modificarea si actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului local raportat la noile prevederi legale precum si raportat la propunerile lor din
proiectul de hotarare respectiv trimiterea pe e-mail a documentelor anexe la proiectul de
hotarare. Totodata d-nul consilier remarca faptul ca in acest an a fost o intelege in Consiliul
local, nu au fost blocate proiectele de hotarare si atat puterea cat si opozitia au conlucrat
constructiv in toate proiectele de hotarare aduse pe masa Consiliului local. D-nul consilier
apreciaza ca exista posibilitatea aprobarii proiectului de hotarare cu articolele privind ora si
punctul Diverse scoase din proiectul de hotarare sau exista o alta posibilitate a elaborarii unui
nou proiect de hotarare in care sa se refaca tot Regulamentul de organizare a Consiliului local
cu ajutorul secretarului comunei care are obligatia de a asigura suportul tehnic si legislative la
elaborarea proiectelor de hotarare.
D-nul consilier Steop David considera raportat la cele discutate ca solutia ar fi
retragerea proiectului de la vot si elaborarea unui nou proiect de hotarare in sedinta
urmatoare de secretarul comunei Vladimirescu referitor la Regulamentul de organizare si
functionare a Consiliului local.
Avand in vedere cele discutate in sedinta de Consiliu local referitor la proiectul de
hotarare, initiatorii hotarasc retragerea lui de la votul in Consiliul local urmand ca pentru
sedinta urmatoare sa fie pregatit un proiect de hotarare cu sprijinul secretarului comunei care
va fi supus votului in Consiliul local .
Preşedintele de şedinţă d-nul consilier Ardelean-Oltean Ioan anunţă faptul că aceasta a
fost ultima şedinţă la care poate îndeplini funcţia de preşedinte de şedinţă, trecând cele 3
şedinţe ordinare de la data alegerii domniei sale în această funcţie şi propune alegerea noului
preşedinte de şedinţă.
D-nul consilier Mag Mihai il propune pentru functia de presedinte de sedinta pe d-nul
consilier Costea Razvan.
D-nul Kempf Francisc îl propune pe d-nul consilier Steop David pentru funcţia de
preşedinte de şedință
Nemaifiind alte propuneri, preşedintele de şedință supune votului cele doua propuneri, si
in urma votului cu 9 voturi pentru, alegerea pe functia de presedinte de sedinta a d-nului
Steop David si 8 voturi pentru alegerea pe functia de presedinte de sedinta a d-nului Costea
Razvan, este ales ca si viitor presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni d-nul Steop David
devenind Hotărârea nr. 128/20.12.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
Nemaifiind alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local Vladimirescu din data de 20.12.2017 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ARDELEAN OLTEAN IOAN

Contrasemnează,
SECRETAR,
OVIDIU TANASĂ

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