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PROCES VERBAL
Încheiat astazi 21.12.2016 cu ocazia şedinţei ordinara a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinara prin Dispoziţia
Primarului nr. 421/15.12.2016 pentru data de 21.12.2016 .
In urma apelului se constată că sunt prezenți 16 consilieri locali din totalul de 17 absent
fiind d-nul consilier Boja Florinel.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Horga Dorel, propune supunerea la vot a continutului
procesului verbal ale şedinţei ordinare din 29.11.2016 dacă nu sunt observaţii pe
marginea modului în care a fost redactat de către d-nul secretar Tanasă Ovidiu.
D-nul consilier Kempf Francisc prezinta faptul ca referitor la pachetele pentru elevi in
sedinta in care s-a discutat si toata lumea a fost deacord cu faptul ca daca Curtea de Conturi
a stabilit ca este ilegal ca din buget sa se acorde acestea si a fost o chestiune consensuala
pentru toti consilierii locali.
Nemaifiind discuţii şi nici observaţii pe marginea modului în care a fost redactat
procesul verbal de şedintă, preşedintele de şedinţă, d-nul Horga Dorel il supune la vot şi
se aprobă în unanimitate, devenind Hotărârea nr.119/21.12.2016 a Consiliului Local
Vladimirescu.
Preşedintele de şedintă d-nul Horga Dorel prezintă ordinea de zi propusă pentru şedinţa
de Consiliu local si precizeaza faptul ca la ordinea de zi au fost adaugate 2 noi proiecte de
hotarare care au fost analizat de comisiile de specialitate primind avizul acestora.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de
şedintă d-nul Horga Dorel supune la vot ordinea de zi în forma prezentata care este aprobată
cu 14 voturi pentru si 2 voturi abtinere (d-nii consilieri Crisan Cristian si Steop David )
devenind Hotărârea nr.120/21.12.2016 a Consiliului Local Vladimirescu.
In sala intra d-nul consilier Boja Florinel in consecinta in sala sunt prezenti 17 consilieri
locali.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei
Vladimirescu pe anul 2016
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta anexa la proiectul de hotarare privind rectificarea de
buget fiind ultima rectificare de buget pe anul 2016.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 121/21.12.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor la serviciile de colectare,
transport, depozitare deseuri nesortate a deşeurilor menajere şi a celor asimilate
acestora inclusiv a deşeurilor toxice din deşeurile menajere, cu excepţia celor în

regim special, de pe raza comunei Vladimirescu, judeţul Arad în contractul semnat
cu S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L..
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta proiectul de hotarare care vizeaza majorarea tarifului
urmare a introducerii taxei de depozitare de catre legislatia de mediu taxa care vizeaza un
pret de 80 lei /tona la depozitarea si selectarea gunoiului care trebuie platita la groapa
autorizata din Arad. Aceasta taxa se plateste incepand cu anul 2017 iar in 2018 ea va fi de
120 lei/tona conform aceluias act normativ. Astfel prin acest proiect de hotarare ea va fi
platita de populatie urmand ca pretul pentru anul 2017 sa fie de 5 lei/pers/luna cu T.V.A.
inclus. D-nul primar prezinta faptul ca la nivelul comunei numarul persoanelor declarate pe
contracte este de 6000 persoane iar conform datelor statistice populatia este mult mai mare
fara a tine cont de faptul ca sunt multi cetateni domiciliati in Arad dar care au case in
cartierele din Vladimirescu si sigur acestia au contracte cu firma care detine serviciul de
salubrizare. Totodata d-nul primar prezinta faptul ca daca primaria ar achita taxa de 80
lei/tona ar crea in bugetul local o obligatie de plata a unei sume de 30.000 lei pe luna bani
care ar trebui recuperati de la populatie prin instituirea unei taxe la bugetul local care ar trebui
colectata apoi de la populatie. Iar in acest caz ar trebui ca primaria sa mai angajeze cel putin
3 oameni care sa urmareasca toata aceasta operatiune respectiv cantitatea de gunoi care se
colecteaza de la oameni si mai apoi sa urmareasca incasarea taxei de la populatie care
deasemenea ar aduce un nou efort financiar din partea primariei si daca ne uitam la gradul
de plata a impozitelor si taxelor locale e clar ca nu s-ar incasa intreaga suma platita societatii
de salubrizare niciodata. In consecinta d-nul primar prezinta ca ambele situatii sunt posibile
dar din punctul sau de vedere situatia aleasa e cea mai viabila si sustine proiectul de hotarare
in forma prezentata.
D-nul consilier Oradan Rares intreaba daca costurile angajarii inca a 3 oameni care sa se
ocupe de serviciile de salubrizare este o cheltuiala prea mare pentru primarie .
D-nul consilier Kempf Francisc considera cantitatea de deseuri stransa de la oameni
avansata de societate de 0,0008 to/pers/zi este prea mare raportat la cantitatile care se
strang de la populatie in localitatile Lipova, Paulis sau Pancota.
D-nul consilier Horga Dorel prezinta faptul ca gropile de gunoi care au fost pe raza
comunei au fost inchise din 2005 iar acum singura posibilitate raman gropile de gunoi
autorizate iar instituirea acestei taxe de depozitare trebuie platita de populatia care
beneficiaza de acest serviciu de salubrizare si avand in vedere ca suntem o comuna in
imediata vecinatate a orasului e clar ca cetatenii comunei scot tot gunoiul la strada si vorbim
aici nu doar de gunoiul din pubela ci si de gunoi rezultat din alte activitati desfasurate in
cadrul gospodariei iar societatea de salubrizare a luat intotdeauna tot acest gunoi chiar daca
el nu a fost la nivelul unei pubele.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 9 voturi pentru si 8 voturi abtinere (d-nii consilieri Ardelean Oltean, Dohangie
Ioan, Kempf Francisc, Oradan Rares, Pascutiu Adrian, Huzur Doru, Crisan Cristian si Steop
David) devenind Hotărârea nr. 122/21.12.2016 a Consiliului Local Vladimirescu.
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3. Proiect de hotărâre privind avizarea rețelei de învățământ preuniversitar
de stat pentru anul 2017-2018 în comuna Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta proiectul de hotarare care este un proiect care necesita
girul Consiliului local desi modul in care se organizeaza scoala e de competenta echipei din
conducerea ei .
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 123/21.12.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Planului de Reparatii si
Investitii pe anul 2016 pe domeniul public local al comunei Vladimirescu
concesionat Companiei de apa Arad S.A. care se realizeaza din fondurii IID
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta proiectul de hotarare care vizeaza planul de reparatii si
investitii pe anul 2016 care sunt lucrarile executate de Compania de apa din fondurile proprii
pe domeniul public al comunei care vizeaza inlocuirea tevilor de apa si diferite lucrari de
modernizare la reteaua de canalizare.
D-nul consilier Crisan Cristian ar dori ca pe viitor la toate aceste lucrari executate pe
domeniul public sa se aibă in vedere obligarea constructorului care le-a executat sa aduca
domeniul public la starea initiala intrucat au fost executate lucari in care s-a trecut peste
robinetele de inchidere si au fost lasate gropi in asfalt urmare a lucrarilor executate.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 124/21.12.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
5. Proiect de hotarare privind acordarea de facilităţi pe mijloacele de
transport în comun persoanelor vârstnice din comuna Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Sociala avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta proiectul de hotarare care vizeaza acordarea de
facilitati pe mijloacele de transport in comun persoanelor varstnice care au pensia pana la 500
lei a propus in anexa cuprinzand Regulamentul dar avand in vedere modificarile ce se anunta
de majorare a pensiilor poate ar fi fost mai bine ca pensia limita de acordare a biletelor sa fie
de 600 lei.
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D-nul consilier Kempf Francisc este deacord cu propunerea facuta de d-nul primar Crisan
Ioan si sutine proiectul de hotarare cu modificarea la 600 lei limita de pensie.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre cu modificarea
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
125/21.12.2016 a Consiliului Local Vladimirescu.
6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.118/29.11.2016
privind derularea procedurii de achizitie publica pentru proiectul “MODERNIZARE
INFRASTRUCTURĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA VLADIMIRESCU, JUDEȚUL
ARAD”
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta proiectul de hotarare care vizeaza inlocuirea expertului
extern cooptat S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L. cu P.F.A. Iuhasz Csaba -Sandor
avand in vedere ca S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L. nu are angajat inginer expert in
drumuri ci doar in constructii civile iar d-nul inginer Iuhasz este un expert care a castigat ca si
expert un proces in specialitatea drumuri pentru comuna Vladimirescu.
D-nul consilier Crisan Cristian s-a informat ce a gasit pe internet despre expertul propus
iar pe viitor ar fi de dorit sa se stie mai multe despre proiecte.
D-nul consilier Pascutiu Adrian prezinta faptul ca conform SEAP s-a facut achizitia
servicilor in ceea ce priveste P.F.A. Iuhasz Csaba –Sandor si nu intelege de ce nu prima data
s-a asteptat votul Consiliului local si apoi sa se faca achizitia si nu intelege ce rost mai are
votul.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca este adevarat ca s-a facut achizitia pe SEAP
dar nu s-a semnat contractul de prestari servicii intrucat se va semna doar dupa votul
Consiliului local si era normal sa se faca pasi in directia realizarii achizitiei intrucat altfel nu se
putea stii ce propunere sa se avanseze in sedinta de Consiliu local existand ipoteza ca cel
propus sa refuze achizitia din varii motive.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 16 voturi pentru si 1 vot abtinere (d-nul consilier Pascutiu Adrian) devenind
Hotărârea nr. 126/21.12.2016 a Consiliului Local Vladimirescu.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de achizitii publice
aferenta anului 2017 pentru Primaria comunei Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta proiectul de hotarare care in acest an este o premiera
instituita de noile prevederi in materia achizitiilor si in el s-a incercat la nivelul de previziune de
prindere a tuturor posibilelor achizitii pentru anul 2017 si este necesar prevederea in plan a
tuturor achizitiilor, in cazul in care nu se regasesc in plan nu pot fi facute. D-nul primar
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prezinta faptul ca planul poate suferi modificari cu acordul Consiliului local si daca cineva
doreste sa aduca modificari este asteptat sa le faca chiar pe parcursul anului daca e cazul.
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori referitor la acest proiect de hotarare sa se mai
aloce timp sa nu fie aprobat acum sa poata fii studiat mai bine de consilierii locali si sa poata
veni cu noi propuneri in plan.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 13 voturi pentru si 4 voturi abtinere (d-nii consilieri Kempf Francisc, Oradan
Rares, Pascutiu Adrian, Huzur Doru) devenind Hotărârea nr. 127/21.12.2016
a
Consiliului Local Vladimirescu.
8. Proiect de hotarare privind modificarea calitătii unor posturi din statul de
funcţii şi personal pentru aparatul de specialitate al Primarului
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul secretar Tanasa Ovidiu prezinta proiectul de hotarare care vizeaza transformarea a
2 posturi de referent urmare a vacantarii acestora prin iesirea la pensie a celor doi functionari
si pentru a putea aduce in primarie prin concurs a unor tineri care sa le ocupe este necesar
transformarea lor in posturi care sa nu ceara vechime in munca pe studii medii .
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 128/21.12.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
9. Proiect de hotarare privind acordare aviz de principiu pentru intocmire
P.U.Z. pentru introducere in intravilan o suprafata de 10000 mp pentru construire
a 4 hale depozitare utilaje agricole , beneficiar Marculescu Pavel Petru
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta proiectul de hotarare care inseamna acordarea unui
aviz de principiu pentru intocmire documentatie PUZ pe care beneficiarul trebuie sa o
intocmeasca iar acest aviz ii da garantia ca dupa intocmire si avand in vedere ca urmeaza sa
cheltuiasca o suma de bani cu intocmirea documentatiei, proiectul va fi aprobat in Consiliul
local.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 129/21.12.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
Preşedintele de şedinţă d-nul consilier Horga Dorel 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 Horga Dorel îl propune pe d-nul consilier Mag Mihai pentru funcţia de
preşedinte de şedintă.
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D-nul consilier Kempf Francisc îl propune pe d-nul consilier Oradan Rares pentru funcţia
de preşedinte de şedintă.
Nemaifiind alte propuneri preşedintele de şedintă supune votului propunerea ca d-nul
consilier Mag Mihai să fie ales preşedinte de şedintă care se aprobă 11 voturi pentru si 6
voturi abtinere(d-nii consilieri Ardelean Oltean, Kempf Francisc, Oradan Rares, Pascutiu
Adrian, Crisan Cristian, Huzur Dorel) devenind Hotărârea nr.130/21.12.2016 a
Consiliului Local Vladimirescu.
Nemaifiind alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local Vladimirescu din data de 21.12.2016 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
HORGA DOREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
TANASǍ OVIDIU

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

R/D:T.O
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