PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 23.04.2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
Vladimirescu.
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia
Primarului nr. 181/16.04.2019 pentru data de 23.04.2019.
În urma apelului se constată că sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 17
consilieri validați.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc, propune supunerea la vot a
conținutului procesului verbal al şedinţei ordinare din 26.03.2019, 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 Kempf Francisc îl supune la
vot şi este aprobat cu 17 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 48/23.04.2019 a
Consiliului Local Vladimirescu.
Preşedintele de şedintă d-nul Kempf Francisc 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.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi, preşedintele
de şedință, d-nul Kempf Francisc supune la vot ordinea de zi cu modificările propuse, care
este aprobată în unanimitate cu 17 voturi pentru, devenind Hotărârea
nr. 49/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar şi a situațiilor financiare pe anul 2018
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
D-nul Dohangie Cristian - Șeful Serviciului financiar-contabil prezintă proiectul de
hotărâre indicând sumele rezultate la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018 atât la
capitolul venituri cât și la capitolul cheltuieli conform anexelor la proiectul de hotărâre.
Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială cu 5 voturi pentru și 2
abțineri.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială cu 3 voturi pentru și 2 voturi
abținere.
Comisia Socială respinge proiectul în forma iniţială cu 3 voturi abținere și 1 vot
pentru.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 50/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Vladimirescu
pe anul 2019
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
D-nul Dohangie Cristian - Șeful Serviciului financiar-contabil prezintă proiectul de
buget care este un total de 23.340.000 lei care a fost defalcat în anexele la proiectul de
hotărâre pe secțiuni.
D-nul primar Crișan Ioan prezintă faptul că în prima fază a prevăzut un buget mai
mare dar raportat la ce se astepta, se inregistreaza o pierdere intre 17-20 de miliarde lei
avand in vederea trecerea salariilor asistentilor si indemnizatiilor la bugetul primariei la
care daca pana anul trecut comuna a suportat aproximativ 10% din aceste cheltuieli din
acest an ele trec la bugetul comunei Vladimirescu in totalitate. Astfel noul algoritm bugetar
prin care se impart banii la bugetele locale si raportat la noile prevederile legale, daca anul
trecut plateam 7 miliarde lei, începând din acest an vom plati din bugetul local 29 de
miliarde lei. Totodata se poate vedea la lista de investitii unde daca anul trecut au fost 67
miliarde anul acesta vor fi 43 de miliarde de la buget si inca 26 de miliarde de la fonduri
europene.
D-nul consilier local Argintariu Dorel prezinta faptul ca dansul a primit anexele la
proiectul de buget si le-a analizat si are doar o nelamurire legata de faptul ca la sectiunea
de dezvoltare era trecuta suma aprobata din excedent si in opinia sa avand capitol separat
la venituri 36.02 care anul trecut exista in buget ar fi vrut sa fie trecut la sectiunea de
dezvoltare ca si venituri acest excedent pentru ca daca nu este trecut acolo bugetul este
dezechilibrat. Astfel in forma asta bugetul apare ca avem cheltuieli de 23 miliarde si
venituri de 17 miliarde si mai avem alte sume de bani prin buzunare.
D-nul Dohangie Cristian - Șeful Serviciului financiar-contabil prezinta ca felul in care
este prezentat bugetul este stabilit de normele legislative ale Ministerului finantelor
transpuse intr-un program care cuprinde formatul inregistrarii tuturor veniturilor si
cheltuielilor si raportat la aceste norme este prezentat bugetul in formatul anexelor.
D-nul consilier local Argintariu Dorel considera ca este adevarat ca normele sunt
unele dar pentru echilibrarea bugetului ar fi normal sa se vada sumele de bani in capitolele
din buget in asa fel incat bugetul sa fie echilibrat. D-nul consilier Argintariu Dorel arată
faptul ca anul trecut suma aceasta a fost cuprinsa in capitolul existent si acum la buget
36.02. si tot acolo ar trebui trecuta si in acest an.
D-nul consilier Kempf Francisc este de acord cu opinia d-nului Argintariu Dorel si ar
dori daca se poate sa fie trecuta suma la capitolul 36.02 daca anul trecut a fost cuprinsa
acolo.
D-nul Dohangie Cristian - Șeful Serviciului financiar-contabil arată faptul că
excedentul, indiferent unde este trecut el, vine ca si o suma care echilibreaza bugetul local
si nu conteaza unde este trecut pentru ca el exista si poate fi folosit doar la investitii.
D-nul primar Crisan Ioan precizeaza ca intotdeauna excedentul a fost tratat separat
si el poate fi folosit doar la investitii si unde a fost evidentiat acest excedent este conform
solicitarii normelor Finantelor Publice si acest excedent nu trebuie prins la capitolul venituri
ci tratat conform a ce reprezinta el un excedent al anului anterior dar cum se doreste
acest buget asa trebuie croit si aprobat de Consiliul local. Si daca se doreste se vor face 2
modele de buget unul pentru finante conform normelor impuse si altul cu suma trecuta la
capitolul respectiv asa cum solicita d-nul consilier Argintariu.
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D-nul consilier Pășcuțiu Adrian are o serie de intrebari la capitolul de investitii
reprezentand lucrarile noi. Astfel e lucrarea de anul trecut ”Reabilitare alei strada Garii”
care a fost la investitii si anul trecut si se intreaba daca exista o documentatie in spatele
acestei sume avansate in buget de 600.000 lei.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca acest proiect cu documentatia aferenta a fost
aprobat in Consiliul local anul trecut si anul trecut s-a platit doar proiectul si documentatia
aferenta urmand ca anul acesta sa se dea efectiv in lucru dupa ce se va licita.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian ar dori sa stie cat a costat proiectul cu documentatia
aferenta.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca proiectul a costat 20.000 lei.
D-nul consilier Kempf Francisc precizeaza ca in capitolul de investitii este cuprins
sub denumire ”Reabilitare alei strada Garii” si nu s-a facut anul trecut aceasta reabilitare
de alei pe strada Garii. In opinia sa este gresit intitulat intrucat se subintelege ca este
vorba doar de aleile de pe strada Garii si nu de zona dintre blocurile situate pe strada
Garii.
D-nul primar Crișan Ioan arată faptul că aceasta a fost denumirea folosita de
arhitect si este vorba de strazile si trotuarele si toata zona blocurilor, cartierul Garii, care
sunt marginite de strada Garii si acest proiect a fost adus la cunostinta Consiliului local
Vladimirescu inca de anul trecut dar abia acum am ajuns cu el in faza de licitatie si posibil
executie. Proiectul in totalitatea sa costa 14 miliarde nu 6 cat este acum prins in buget si a
fost pus pe SEAP in octombrie pentru a fi licitat dar tot nu a aparut pe SEAP intrucat cei de
acolo au solicitat si existenta sa intr-un buget aprobat si abia acum dupa ce se va aproba
bugetul o sa solicitam din nou celor de la SEAP sa posteze din nou licitatia. Astfel in buget
nu au fost prinsi tot cei 14 miliarde ci doar 6 din ei, restul urmand sa fie prinsi pe parcurs
la rectificarea bugetara in timpul acestui an. Totodata d-nul primar Crisan Ioan prezinta ca
prevazut suma de 600.000 lei pentru extindere iluminat public in care sunt cuprinse
lucrarile din cartierul Florilor, cele 2 strazi din localitatea Cicir cu noi locuri de casa.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian ar dori sa stie daca cei 200.000 lei pentru proiectul
propus de el de asfaltare integrala a strazii situate in localitatea Cicir intre numerele 43-62
(vechea stada betonata)”este cuprinsa in cei 600.000 lei aflati la capitolul investitii.
D-nul Dohangie Cristian - Șeful Serviciului financiar-contabil precizeaza ca in buget
la capitolul asfaltari este cuprinsa o suma pentru asfaltari si nu este individualizata pe
strazile care urmeaza sa faca obiectul asfaltarii.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul ca la asfaltari are in vedere strazile din
cartierul Horia care raman neasfaltate si cartierul Mandruloc pentru ca din fonduri
Europene se va asfalta tot cartierul Glogovat si unele strazi din cartierul nou din Horia.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian ar dori sa stie care sunt cele doua statii de tramvai
care urmeaza sa fie amenajate si in opinia sa cu banii prevazuti aproximativ 60.000 euro
se pot realiza 8 statii de tramvai nu doua cat se doreste. In opinia sa construirea unei
statii de tramvai ar urma sa coste aproximativ 10.000 Euro si de restul banilor ar trebui
facut ceva pentru oameni de exemplu alei pietonale, sa se decomalteze santuri.
D-nul primar Crișan Ioan precizeaza ca sunt doua statii de tramvai pentru locuitorii
cartierului Via Carmina si aceste statii se fac si in ideea construirii magazinului Lidl in zona
pentru a facilita accesul cetatenilor din comuna cu tramvaiul. Totodata d-nul primar
considera ca daca se va amenaja intrarea la Via Carmina va trebui refacuta pista de
biciclete in zona sensului giratoriu si asta va genera totodata un cost pentru bugetul local.
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D-nul primar Crisan Ioan precizeaza ca dansul este deacord cu orice amendamente si va
pune in aplicare bugetul asa cum va fi votat in Consiliul local.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian propune un amendament prin care sa se diminueze
cu 50.000 lei de la investitia cu statiile de tramvai pentru a se repara toate gropile strazii
din Cicir de la strada care duce la market si pana la cimitirul din Cicir strada paralela cu
DN7.
D-nul consilier Crișan Cristian ar dori sa stie daca suma de bani reprezentand
excedentul este prinsa in suma de investitii si care este suma finala pentru tot ce
inseamna investitii pe anul 2019.
D-nul Dohangie Cristian - Șeful Serviciului financiar-contabil precizeaza ca este
cuprins si excedentul si orice modificare trebuie sa se faca printr-o diminuare de la o
investitie propusa si promovare a unei investitii noi. Totodată, D-nul Dohangie Cristian Șeful Serviciului financiar-contabil precizeaza faptul ca asa cum a prezentat mai devreme
suma de 6.960.000 lei in care este inclus excedentul de anul trecut 5.880.973,15 si
finatarea pentru lucrari cu banii europeni 2.645.000 lei iar diferenta inseamna 4.314.820
lei.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian ar dori sa stie ce inseamna aceasta investitie de
amenajare acces primarie 120.000 lei .
D-nul primar Crișan Ioan prezinta ca din acesti bani se va amenaja intrarea in
corpul nou de cladire cu toate cele necesare lift pentru persoanele cu handicap si o
copertina pentru zona de trecere dintre cladiri. Cheltuielile legate de amenajare vor fi
stabilite de rezultatul achizitiei pe SEAP si astfel tot ce ramane dupa realizarea investitiei
va putea sa fie la prima rectificare luata de la aceasta investitie si mutate la alta unde mai
sunt bani necesari.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian considera ca la extinderea retelelor de gaz care sunt
mai importante pentru populatie sunt mult mai putini bani si in opinia sa sunt mai
importante realizarea retelelor in toata comuna decat realizarea unei intrari in primarie
foarte scumpe.Totodata trebuie avut in vedere faptul ca daca se vor vinde locurile de la
Cicir si acolo va fi necesar realizarea retelei de gaz.
D-nul primar Crișan Ioan precizeaza ca extinderea retelelor de gaz nu este in suma
asa mare intrucat sunt de realizat doar niste capete de strazi ramase fara retea cartierele
noi fiind toate cu retelele realizate. D-nul primar Crișan Ioan prezinta ca legat de noile
locuri de casa de la Cicir in primul rand anul acesta dupa ce vor fi licitate va trebui
realizate drumurile si retelele de current electric si alimentare cu apa, gazul va fi introdus
in bugetul pentru anul viitor sau peste 2 ani.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian ar dori sa vada daca casa de copiii de la Cicir poate
fi ajutata financiar din bugetul comunei care primeste un ajutor financiar de 600 lei de la
stat pentru fiecare copil care este o contributie mica raportat la necesitatile de crestere a
unui copil.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta ca de fiecare data de Paste si de Craciun primesc
de la primarie ajutoare sub forma de produse dar financiar nu exista baza legala pentru a
primi bani efectiv din bugetul local.

4

D-nul consilier Orădan Rareș propune ca din bugetul anului 2019 să se realizeze
asfaltarea strazii infundate care se afla intre Biserica Greco-Catolică si casele cu nr. 80 si
82 de pe strada Progresului si chiar daca sunt doar 2 numere de casa este necesar
asfaltarea si totodata avand in vedere ca se vorbeste de noi statii de tramvai ar fi bine
daca s-ar moderniza si statiile de tramvai existente si sa se schimbe plasticul acestora.
D-nul primar Crisan Ioan precizeaza ca fiecare consilier P.S.D. si cei de la P.N.D. au
depus amendamente scrise la bugetul local si avand in vedere faptul ca opozitia este cea
care detine majoritatea si pe cale consecinta toate amendamentele propuse pot fi trecute
si este inutil sa se continue discutiile pentru ca ele sunt scrise si dupa vot se vor revedea
fiecare amendament propus in anexele la proiectul de buget. Referitor la statiile de
tramvai d-nul primar precizeaza ca loc. Vladimirescu a avut doar 2 statii prevazute in
centru la moara si la cimitir iar toate statiile noi au fost create de catre primarie in
interesul cetatenilor si cei de la C.T.P. nu vor investi niciodata in noi statii. D-nul primar
Crișan Ioan prezinta ca daca se vor construi cele 2 statii pentru locuitorii din cartierul Via
Carmina si cei din cartierul Europa este necesară prelungirea trotuarului existent pe langa
linia de tramvai pana la aceasta statie intrucat degeaba construim statiile si cetatenii nu
vor avea pe ce circula pana la statie sau spre casele lor.
D-nul consilier Crișan Cristian prezinta faptul ca prin Decizia Curtii de Conturi s-a
constatat lipsa elaborarii programului anual de investitii fapt pentru care s-a constatat o
deficienta legislativa si totodata si documentatiile tehnico-economice nu au fost supuse
votului Consiliului local. Astfel d-nul consilier considera ca si in acest an se intampla acelasi
lucru si nu se respecta prevederile legale.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta ca a fost o abatere a sa pentru care a fost
sanctionat cu amenda pentru nerespectarea prevederilor legale si toate investitiile cu
proiect le pune la dispozitia Consiliului local pentru a fi aprobate fapt care l-a si pus in
practica cu unele proiecte inca de anul trecut.
D-nul consilier Crișan Cristian ar dori sa stie daca la acest buget se respecta toate
prevederile legale inclusiv punctul referitor la programul anual de investitii si
documentatiile tehnico-economice.
D-nul primar Crișan Ioan precizeaza ca pentru lucrarile noi a intocmit
documentatiile tehnico-economice si pentru lucrarile viitoare de fiecare data pentru
proiectele de anvergura va introduce in Consiliul local spre aprobare documentatiile
tehnico-economice.
D-nul consilier Pășcuțiu Adrian ar dori in acest an sa se aibe in vedere intubarea
canalului colector din Cicir care in multe locuri este infundat si nu se asigura astfel
deversarea apei in pasunea de la marginea satului si de unde se pot lua acesti bani pentru
finantarea acestei lucrari.
D-nul primar Crșan Ioan apreciaza ca la vara, cand se va rectifica bugetul local si
vor intra banii din vanzarile de locuri de casa se vor putea prevedea bani pentru aceasta
lucrare prin rectificarea de buget.
D-nul consilier Crișan Cristian ar dori sa se discute la sectiunea de dezvoltare si
functionare si ar vrea sa stie programul artistic in ceea ce priveste caminele culturale, banii
ce se aloca si la Zilele comunei si totodata si modul in care se vor impartii banii catre
cultele religioase. Totodata la capitolele de reparatii curente sunt cuprinse mari sume de
bani si ar dori să știe ce anume reprezinta aceste cheltuieli .
5

D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul ca aici sunt cuprinse lucrari de genul celei
prin care a fost reparat tot trotuarul care traverseaza localitatile Mandruloc si Cicir care a
fost cuprins la acest capitol si anul trecut si acesta este un exemplu de lucrare prinsa la
acest capitol de reparatii.
D-nul consilier Crișan Cristian precizeaza ca dansul considera ca Consiliul local si
executivul ar trebui sa functioneze ca un tot unitar in sensul ca atunci cand se incepe o
lucrare sa fie informat si Consiliul local ca se incepe acea lucrare care va costa de exemplu
2 miliarde de lei si acesta este motivul pentru care ar fi dorit sa stie la ce se folosesc acesti
bani.
D-nul primar Crișan Ioan dă ca si exemplu lucrarea de reparare cu pavaj a
trotuarului care va strabate Mandrulocul si Cicirul si care a fost propus ca si amendament
de d-nul Kempf si existand banii anul trecut s-a facut mai mult decat cei 500 metrii pentru
fiecare localitate executandu-se aproape intreaga distanta.
D-nul consilier Crișan Cristian prezinta faptul ca impreuna cu d-nul consilier Steop
David a propus 3 amendamente: primul - reabilitarea/modernizarea parcului din P-ta
Victoriei, al doilea - amenajarea si instalarea in apropierea scolilor, gradinitelor si locurilor
de joaca pe strazile comunei a unor denivelari pentru reducerea vitezei pe intreaga latime
a partii carosabile concomitent cu montarea indicatoarelor de avertizare „denivelari pentru
reducerea vitezei” si al treilea propus de d-na Ioja Elita anul trecut amenajarea de grupuri
sanitare moderne pentru capelele cimitirelor din Vladimirescu,Horia,Mandruloc/Cicir,
precum si racordarea/alimentarea acestora cu apa de la reteaua publica sau fantani forate
dotate cu pompe /hidrofoare. D-nul consilier Crișan Cristian si-ar dori ca aceste
amendamente sa se regaseasca in proiectul de buget si ar dori sa se gaseasca sumele de
bani pentru realizarea investitiilor si dansul nu doreste renuntarea la investitii propuse in
detrimentul propunerilor din amendamente.
D-nul primar Crișan Ioan considera ca daca se vor face fantani in cimitire cu
alimentare de la reteaua publica cetatenii comunei vor folosi apa si in alte scopuri si
costurile apei folosite vor fi foarte mari si cei care administreaza capelele si cimitirele vor
trebui sa le plateasca. Totodata in timpul iernii pentru a nu ingheta vor trebui golite
instalatiile si exista riscul sa nu faca nimeni acest lucru si ne vom trezi ca primavara se
sparg. Legat de cimitire domnul primar prezinta ca dansul a dotat cu toalete ecologice
fiecare cimitir si a forat fantani pentru apa in fiecare cimitir.
D-nul consilier Kempf Francisc prezinta ca toti consilierii P.S.D. au depus
amendamente la buget.
D-nul consilier Huzur Dorel consider necesar și oportun introducerea unui nou punct
la capitolul asfaltare strazi, privind asfaltarea strazii din Mandruloc care include numerele
de casa 128-135. Se diminuează din suma de la capitolul 70.02 o suma de maxim
100.000 Lei pentru asfaltarea strazii din Mandruloc. Asfaltarea se va efectua pănă cel
târziu la finalul anului 2019. De la capitolul 67.02 se va aloca suma de 10.000 mii lei la
fiecare dintre următoarele culte religioase: Parohia Ortodoxă Română Mândruloc, Parohia
Ortodoxă Română Cicir, Biserica Penticostală Mândruloc, Biserica Baptistă Cicir.
D-nul consilier Crișan Cristian prezinta faptul ca consilierii Noii Drepte se vor abtine
la vot avand in vedere amendamentele propuse care trebuie sa se regaseasca pe lista de
investitii si cand se vor regasi toate aceste amendamente in buget vor vota proiectul de
hotarare precum si cuprinderea in buget a excedentului asa cum a solicitat d-nul Argintariu
si amendamentele colegilor de la P.S.D. si prezentarea modului in care se vor cheltui banii
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la cultura cu programul pentru Zilele comunei Vladimirescu si activitatile caminelor
culturale.
D-nul primar Crișan Ioan precizeaza ca daca se voteaza proiectul cu
amendamentele aceastea se vor regasi asa cum au fost propuse in bugetul local si care se
va aplica conform hotararii Consiliului local de aprobare a bugetului si daca
amendamentele vor trece la vot nu este normal ca cel ce le propune sa se abtina cand se
supun aprobarii . D-nul primar Crisan Ioan precizeaza ca pana in 29 aprilie trebuie aprobat
bugetul si in cazul in care nu trece azi va fi nevoit sa convoace Consiliul local din nou in
sedinta in a doua zi de Paste. Totodata d-nul primar precizeaza ca dansul nu va veni la o
eventuala sedinta cu un alt buget in care sa fie cuprinse si amendamentele propuse, ci ele
prin vot devin Hotarare a Consiliului local Vladimirescu si vor fi cuprinse astfel in anexele la
proiectul de buget.
Presedintele de sedinta d-nul consilier Kempf Francisc considera ca o pauza in care
sa se discute amendamentele propuse si cum se va efectua votul ar fi bienvenita.
D-nul primar Crisan Ioan ii propune sa respecte doar legea si sa propuna votului
proiectul de hotarare in forma prezentata apoi cu toate amendamentele propuse si avand
in vedere ca opozitia detine majoritatea ar trebui sa treaca cu amendamentele propuse si
o pauza nu isi are rostul intrucat amendamentele pot sa fie trecute prin vot si vor fi prinse
in buget si neaplicarea legii ar insemna faptul ca d-nul presedinte de sedinta o incalca sau
nu o cunoaste.
D-nul consilier Ardelean-Oltean Ioan prezinta amendamentul propus prin care
propune introducerea unui nou punct la capitolul 70.02, subramura Alte Cheltuieli Investitii
și anume drenare, decolmatare șanț care leaga strada Stefan Cel Mare și strada Reformei
și amenajarea podetelor de intrare din DN 7 , podete care se regasesc intre aceste doua
strazi mai sus mentionate. Astfel se aloca suma de 50.000 mii Lei de la capitolul 70.02
pentru efectuarea lucrarilor mentionate anterior. Lucrarea trebuie finalizata în anul 2019.
D-nul consilier precizeaza ca orice amendament care se va vota se va prinde in buget
devenind lege pentru executiv.
D-nul viceprimar Mag Mihai cunoaste problema infundarii santului dar fiind pe langa
DN 7 cade in sarcina administratorilor drumului sa-l intretina si sa-l decolmateze si in
opinia sa prinderea acesteia ca si amendament avand in vedere ca nu se poate realiza
lucrarea este inutila neexistand baza legala sa permita decolmatarea sa de catre Primaria
comunei Vladimirescu. Astfel lucrarea va trebui sa fie facuta si se va face dar nu ar trebui
evidentiata in bugetul local pentru ca nu este legal sa o facem noi din bugetul local.
D-nul consilier Dohangie Ioan prezinta amendamentul propus și anume realizarea
iluminatului public al strazii ce duce spre cimitirul din Horia. Se impune și modernizarea
sălii de forța de sub Căminul Cultural Horia. Se diminueaza o suma de 50000 mii Lei de la
capitolul 70.02., Lucrări noi, pentru efectuarea lucrarilor mentionate anterior. De la
capitolul 67.02 se va aloca suma de 10.000 mii lei la Biserica Baptista Nadejdea Horia și
Biserica Penticostala Filadelfia Horia. Termen de achitare iunie 2019.
D-nul consilier Argintariu Dorel precizeaza ca si dansul are un amendament desi nu
este scris ar vrea sa fie prins acum respectiv asfaltarea strazii ce leagă strada Orod cu
strada Iancu Jianu.
Preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc prezinta ca amendamentul d-nului
Argintariu l-a prins dansul si in forma scrisa in amendamentul dansului si astfel a fost
consemnat si in scris intre amendamentele propuse.
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Preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc prezinta amendamentul propus și
anume introducerea unui nou punct la capitolul alte cheltuieli investiţii, privind
achiziționarea unei sararite și a unui tocător. Se diminuează din suma de la capitolul alte
cheltuieli investiţii suma de 150.000 pentru achiziționarea ambelor utilaje. Achiziția se va
efectua pănă cel târziu la finalul anului 2019. De la capitolul 70.02, B. Lucrări noi, asfaltare
străzi se va aloca suma de 200.000 mii lei pentru asfaltarea strazii ce leagă strada Orod cu
strada Iancu Jianu.Termen de finalizare 2019. De la capitolul 67.02 se va aloca suma de
40.000 mii lei la fiecare dintre următoarele culte religioase: Parohia Ortodoxa Romana
Horia, Parohia Ortodoxa Romana Vladimirescu 1, Parohia Greco Catolica Vladimirescu și
Biserica Penticostală Emanuel Vladimirescu.Termen de achitare iunie 2019.
D-nul consilier Crișan Cristian ar dori sa stie cati bani au fost alocati pentru
publicarea ziarului local in acest an si care este programul de aparitie a acestuia.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca s-a alocat aceeasi suma ca cea de anul trecut
mai putin cu 400 lei intrucat a fost schimbata firma care il editeaza si apare din 2 in 2
saptamani doar atunci cand sunt probleme urgente cum este proiectul de buget poate sa
apara la un interval mai scurt.
D-nul consilier Crișan Cristian propune ca dupa fiecare sedinta de Consiliul local
dupa ce se redacteaza Procesul verbal de sedinta acesta sa fie publicat maxim in primele
doua numere de dupa sedinta pentru a fi adus la cunostinta cetatenilor in timp real si nu
dupa 1 luna cum s-a intamplat in trecut si desi este prezentat pe site sa fie redat si in ziar.
Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială cu 5 voturi pentru și 2
abțineri.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială 3 voturi pentru și 2 voturi
abținere.
Comisia Socială repinge proiectul în forma iniţială cu 3 voturi abținere și 1 vot
pentru.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este respins cu 8 voturi pentru si 9 voturi abtinere (domnii consilieri ArdeleanOltean Ioan, Crișan Cristian, Dohangie Ioan, Huzur Dorel, Kempf Francisc,Oradan Rares,
Pășcuțiu Adrian, Steop David, Argintariu Dorel). Preşedintele de şedință, d-nul Kempf
Francisc supune la vot proiectul cu AMENDAMENTELE propuse care este aprobat cu 9
voturi pentru si 8 voturi abtinere (domnii consilieri Boja Florinel Cosmin, Costea
Razvan-Ioan, Farcaş Gheorghe, Harlau Dacian-Alin, Hotăran Sorin, Ioja Eliţa, Kovacs
Ştefan, Mag Mihai) devenind Hotărârea nr. 51/23.04.2019 a Consiliului Local
Vladimirescu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 240.000 lei
pentru finanţarea activităţii sportive a C.S. GLOGOVĂȚ 2013 la următoarele
secții: fotbal, lupte, karate, șah și caiac, C.S. REAL HORIA si C.S. MUREȘANA
MÂNDRULOC, pentru anul 2019
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul ca față de anul trecut s-a majorat suma cu
40.000 lei avand in vedere faptul ca au fost infiintate noi sectii lupte, karate, sah si caiac in
C.S. GLOGOVĂȚ 2013 si astfel vor fi finantate noi activitati pentru sportul din comuna
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Vladimirescu. Totodata d-nul primar prezinta faptul ca C.S. GLOGOVĂȚ 2013 i se aloca
aceasta suma de bani si apoi contabilul clubului creeaza bugetul si suma de bani se
cheltuie conform activitatii clubului si raportat la necesitatile fiecarei sectii.
Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa stie cat primeste fiecare sectie din aceasta
suma de bani.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca daca anul trecut a fost o suma de bani
prin care s-a finantat activitatea C.S. GLOGOVAT 2013, C.S. REAL HORIA si C.S.
MURESANA MANDRULOC de 200.000 lei, aceasta suma va fi folosita si anul acesta de
cluburile de fotbal, iar restul sumei de 40.000 lei se imparte la sectiile noi
infiintate.Raportat la cum se folosesc banii pentru echipele de fotbal o pondere mai mare
din ei merg la echipa de fotbal CS Glogovat 2013 care activeaza in liga a IV-a si unde sunt
platite indemnizatii de efort respectivilor fotbalisti.
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa suplimenteze daca se poate suma de bani
pentru sectiile de lupte si karate care au performante si propune un plus de 20.000 lei
pentru sectia de karate si sectia de lupte.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca ramurile de sport nou infiintate pentru
un prim an sunt foarte multumite cu suma propusa urmand ca anul viitor daca va fi cazul
sa se poata suplimenta aceasta suma de bani.
D-nul viceprimar Mag Mihai considera ca aceasta suplimentare propusa de d-nul
consilier Kempf Francisc nu este justificata si cuantumul ei trebuie sa fie raportat la
cerintele si necesitatile sectiilor si de ce propune 20.000 lei si nu propune 30.000 lei sau
50.000 lei.
D-nul consilier Kempf Francisc avand in vedere cele discutate la acest punct si
avand in vedere ca ramurile noi sunt la inceput de drum este deacord ca suma propusa sa
ramana aceeasi si in cazul in care va fi nevoie se va mai putea suplimenta aceasta suma
pe parcursul anului.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 52/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 8/2019 la
Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă
Canalizare Judeţul Arad
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul că, urmare a aderarii localităților Brazii,
Craiva, Hălmagiu, Hălmăgel, Moneasa și Vârfurile la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad este necesar aprobarea acestui fapt printr-o
hotarare de Consiliu local.
Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială.
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Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 53/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului comunei Vladimirescu în A.G.A la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad
pentru anul 2019 să aprobe cuantumul anual al cotizației şi proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
D-nul secretar Tanasă Ovidiu prezintă faptul ca se revine cu acest proiect de
hotarare care a fost propus intr-o sedinta anterioara si a fost respins avand in vedere
deficientele existente la nivelul comunei referitoare la contractul de salubrizare a comunei
Vladimirescu urmare a delegarii acestui serviciu prin organizarea licitatiei de catre Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad.
Avand in vedere solicitarea Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad si urmare a obligatiilor asumate in calitatea de
asociat în A.G.A la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare
a Deşeurilor judeţului Arad ne revine obligatia platii suma de 2 lei pentru fiecare locuitor al
comunei si totodata sa aprobam prin delegatie proiectul de venituri si cheltuieli.
D-nul primar Crișan Ioan precizeaza ca atunci cand s-a depus proiectul pe judet
toate comunele si orasele au fost obligate de legislatie sa adere la aceasta asociatie si
astfel prin aderare am devenit parte a acesteia cu drepturi si obligatii. Rolul acestei
asociatii la acest moment este de intermediere a relatiilor dintre Retim si comuna
Vladimirescu. In incheiere d-nul primar considera ca la nivelul comunei se simte o
imbunatatire a relatiilor cu societatea Retim si a mai ramas problema felului in care se
factureaza.
D-nul consilier Steop David ar dori sa stie ce se intampla cu problema deseurilor
vegetale care nu s-a rezolvat pana la aceasta ora.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca s-a licitat doar desuri menajere prin caietul de
sarcini si pe acest motiv a prins in lista de investitii achizitionarea unei tocatoare urmand
sa se ridice deseurile vegetale de primarie care urmeaza sa le toace si sa se incerce
depozitarea resturilor rezultate urmare a procesului de tocare la tunelul de compost
deschis in Arad unde se plateste intre 50-80 lei/tona depozitarea.
D-nul consilier Steop David precizeaza ca cei de la ADIA trebuiau sa prevada toate
aceste tipuri de deseuri rezultate din gospodarii si referitor la tunelul de compost dansul
stia ca este realizat tot de catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat
de Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad si nu ar fi normal sa platim pentru aceste servicii
din bugetul local.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca statia de compost nu face parte din proiectul
European si chiar daca ar face parte sau nu cand s-a interesat de costurile depozitarii
compostului vegetal a primit pretul comunicat mai devreme pe tona de compost depozitat.
D-nul consilier Crisan Cristian este deacord ca trebuie sa platim obligatiile asumate
ca parte din Asociatie si dar in viitor nu exista posibilitatea accesarii de fonduri euopene
pentru o groapa ecologica cu un tocator de deseuri unde cetatenii sa poata duce deseurile
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rezultate din gospodarie si trebuie avut in vedere in viitor un asemenea proiect care ar fi
benefic pentru comuna.
D-nul primar Crisan Ioan este deacord cu aceasta idee dar este foarte greu de pus
in practica avand in vedere faptul ca legislatia de mediu este foarte drastica si daca d-nul
consilier doreste poate dansul sa pregateasca un asemenea proiect care sa se realizeze din
fonduri europene.
D-nul consilier Crisan Cristian precizeaza ca dansul a venit cu o propunere de viitor
iar punerea in practica o are executivul care detine toate instrumentele pregatirii unui
astfel de proiect de accesare de fonduri europene.
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 Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat cu 16 voturi pentru si 1 vot abtinere (d-nul consilier Steop David)
devenind Hotărârea nr. 54/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii creanțelor debitorilor
persoane fizice declarați in stare de insolvabilitate din evidența curentă și
trecerea lor într-o evidență separată conform art. 265 din Legea nr. 207/2015
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc 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 Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 55/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
7. Proiect de hotărâre privind APROBAREA documentaţiei de urbanism –
P.U.Z. şi R.L.U. aferent: “Zonă industrială – Construire hală producție
nepoluantă”, com. Vladimirescu, sat Vladimirescu, DC 68, jud. Arad
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc 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 Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 56/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
8. Proiect de hotarare privind AVIZAREA documentaţiei de urbanism P.U.Z.
și R.L.U. aferent “Zonă servicii și producție” com. Vladimirescu, sat Horia, DJ
682C intersecție cu DJ 709 , jud. Arad
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Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc 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 in zona unde DJ 682C se intersecteaza
cu DJ 709 mai multi cetateni proprietari de terenuri propun un P.U.Z. și R.L.U. aferent
“Zonă servicii și producție” care in acest moment este la prima faza cea de avizare.
Totodata d-nul primar Crisan Ioan prezinta ca pe langa drumul judetean spre Horia de la
aceasta intersectie este cuprinsa in P.U.G. o zona bretea de 200 metri in interior pana la
intrarea in localitatea Horia de zona intravilana cu destinatie zona industriala si proprietarii
din zona pot mai usor printr-un P.U.Z. sa dezvolte zona respectiva.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 57/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale pentru
localitățile Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
D-nul primar Crișan Ioan prezinta faptul ca, conform prevederile legale toate
localitatile din Romania trebuie sa aibe strazile cu denumire. Astfel prin acest proiect se
aproba nomenclatura stradala pentru toate localitatile comunei Vladimirescu si aceasta
aprobare a denumirilor are la baza avizul Institutiei Prefectului judetului Arad care a avizat
denumirile propuse.
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 Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 58/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
10. Proiect de hotărâre privind AVIZAREA documentaţiei de urbanism
P.U.Z. și R.L.U. afferent “Zonă prestări servicii – service auto”
com. Vladimirescu, sat Vladimirescu, DN 7, jud. Arad
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc 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 cei de la Romgeta au cumparat teren cu
iesire la DN 7 INTRE Vladimirescu si Mandruloc si doresc sa-si deschida acolo Zonă
prestări servicii – service auto intrucat spatiul detinut acum pe str. Libertatii este impropriu
dezvoltarii lor. D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca aceste societati aduc venit la
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bugetul local, societatea in speta are in jur de 30-40 de salariati si din impozitul pe venitul
lor o parte merge la stat si o parte se face venit la bugetul local.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 59/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
11. Proiect de hotărâre privind AVIZAREA documentaţiei de urbanism
P.U.Z. și R.L.U. aferent “Zonă locuințe” com. Vladimirescu, sat Vladimirescu,
Str. 3, jud. Arad
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc 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 strada 3 un dezvoltator privat care
si-a ingradit cu gard 10.000 mp, acum a facut o documentatie de urbanism pentru acea
zona transformand-o in zona de locuinte.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 60/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modernizării prin asfaltare
integrală a străzii situate în localitatea Cicir între numerele 43-62 (vechea
stada betonată)”
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc 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 Pășcuțiu Adrian prezinta faptul ca aceasta strada a ramas la stadiul
de strada betonata si toti cetatenii care au casele pe aceasta strada au solicitat
modernizarea acesteia intrucat s-a degradat foarte mult si este absolut necesar
modernizarea ei prin asfaltare.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru si 4 voturi abtinere (d-nii
consilieri Farcas Gheorghe, Costea Razvan, Mag Mihai si Kovacs Stefan) devenind
Hotărârea nr. 61/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan în
suprafață de 4.000 mp înscris în C.F. 317269 cu nr. cad.317269
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
13

Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca prin aceste 2 proiecte acesta si urmatorul se
doreste actualizarea si punerea situatiei din C.F.-uri cu cea din realitate pentru zona
locurilor de casa din localitatea Mandruloc unde unele terenuri prin masuratori diferite
facute de topometristi de-a lungul timpului s-a ajuns la situatia ca terenurile sa fie situate
unele peste altele. Prin aceste parcelari se va sistematiza intreaga zona si se va putea
avea o situatie reala si scriptica a zonei locurilor de casa din Mandruloc.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 62/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan în
suprafață de 37.281 mp înscris în C.F. 314936 cu nr. cad.314936
Preşedintele de şedinţă, d-nul Kempf Francisc 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 legat de problemele cu preluarea
drumului parasit de cei de la Via Carmina s-a castigat in instanta si a devenit hotarare
definitiva si irevocabila. Avand in vedere aceasta cei de la Via Carmina au inceput sa
asfalteze strazile din cartier precum si sa introduca iluminatul public pe sistem electric pe
stalp cum era prevazut in P.U.Z.. Astfel daca se va asfalta intreaga strada si va fi si
iluminata electric putem sa acceptam preluarea ei cu conditia ca dezvoltatorul sa realizeze
trotuarele si scurgerile pluviale acolo unde nu sunt construite la preluarea strazii.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-nul Kempf Francisc supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 63/23.04.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
Nemaifiind alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare
a Consiliului Local Vladimirescu din data de 23.04.2019 drept pentru care s-a încheiat
prezentul Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
KEMPF FRANCISC

Contrasemnează,
SECRETAR,
OVIDIU TANASĂ
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