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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 24.04.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia
Primarului nr. 156/16.04.2018 pentru data de 24.04.2018.
În urma apelului se constată că sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 17 consilieri
validați.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian Laurentiu, propune supunerea la vot a
conținutului procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.03.2018, 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 Pascutiu Adrian Laurentiu il supune la vot
şi este aprobat cu 9 voturi pentru si 8 voturi abtinere (domnii consilieri Ardelean-Oltean
Ioan, Crișan Cristian, Dohangie Ioan, Huzur Dorel, Kempf Francisc, Oradan Rares, Pășcuțiu
Adrian, Steop David) devenind Hotărârea nr. 48/24.04.2018 a Consiliului Local
Vladimirescu.
D-nul primar Crisan Ioan avand in vedere adresa inregistrata la secretariatul primariei cu
nr.5321/24.04.2018, inainte de sedinta, de domnii consilieri locali Crisan Cristian si Steop
David, in calitate de promovator a tuturor proiectelor aflate pe ordinea de zi, isi retrage toate
proiectele de pe ordinea de zi avand in vedere problemele ridicate in adresa celor doi consilieri
precum si raportat la votul exprimat la procesul verbal al sedintei anterioare din sedinta de azi
care a fost conditionat in adresa de prezentarea dovezii fotografice a prezentei la locatia
Noblesse.
Nemaifiind alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local Vladimirescu din data de 24.04.2018 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
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