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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astazi 22.05.2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă extraordinara prin Dispoziţia 
Primarului nr.136/18.05.2017 pentru data de 22.05.2017 . 

In urma apelului se constată că sunt prezenți 15 consilieri locali din totalul de 16 
consilieri , absent fiind d-nul consilier Farcas Gheorghe . 
 

Preşedintele de şedintă d-nul Harlau Dacian-Alin prezintă ordinea de zi propusă pentru 
şedinţa de Consiliu local. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de 
şedintă d-nul Harlau Dacian-Alin supune la vot ordinea de zi în forma prezentata care este 
aprobată în unanimitate de cei prezenti cu 15 voturi pentru devenind Hotărârea 
nr.36/22.05.2017 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
1. Proiect de hotărâre privind   aprobarea solicitarii unei Scrisori de 

garantare de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul „Modernizare infrastructura de 
interes local în comuna Vladimirescu, Judetul Arad” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Harlau Dacian-Alin prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 

D-nul Dohangie Cristian prezinta faptul ca prin proiectul de hotarare se va mandata 
intocmirea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.716.202 lei, in 
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.716.202 lei reprezentand 40 % din 
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind „Modernizare infrastructura 
de interes local în comuna Vladimirescu, Judetul Arad”, în baza contractului de finantare 
nerambursabila nr. C0720RN00011550200134/16.11.2016 si actului aditional nr. 1/11.05.2017 in 
favoarea AFIR, iar la al doilea proiect de pe ordinea de zi se aproba valoarea de investitie 
stabilita prin acelasi contract de finantare. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotarare, 
preşedintele de şedintă d-nul Harlau Dacian-Alin supune la vot proiectul în forma prezentata 
care este aprobat cu 15 voturi pentru devenind Hotărârea nr.37/22.05.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea valorii   de   investiţie   a   

proiectului intitulat „Modernizare infrastructura de interes local în comuna 
Vladimirescu,  Judetul Arad” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Harlau Dacian-Alin prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotarare, 
preşedintele de şedintă d-nul Harlau Dacian-Alin supune la vot proiectul în forma prezentata 
care este aprobat cu 15 voturi pentru devenind Hotărârea nr.38/22.05.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 
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Nemaifiind  alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei extraordinare   
a Consiliului local Vladimirescu din data de 22.05.2017 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 
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