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Încheiat astazi 25.04.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă de indata prin Dispoziţia 

Primarului nr.115/19.04.2017 pentru data de 25.04.2017 . 
In urma apelului se constată că sunt prezenți 16 consilieri locali din totalul de 17 

consilieri.In sala este prezent si d-nul Argintariu Dorel a carui validare este propusa pe ordinea 
de zi. 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Harlau Dacian-Alin, propune supunerea la vot a 
continutului procesului verbal ale şedinţei ordinare din 28.03.2017  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 şedintă, preşedintele de şedinţă, d-nul Harlau Dacian-Alin il supune la 
vot şi se aprobă în unanimitate de cei prezenti, cu 16 voturi pentru, devenind 
Hotărârea nr.31/25.04.2017 a Consiliului Local Vladimirescu. 
 

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 16 voturi pentru devenind Hotărârea 
nr.32/25.04.2017 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
1. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de evaluare pentru 

deschiderea ofertelor, derularea procedurii si atribuirea contractului de achizitie 
publica pentru proiectul “Dotarea caminelor culturale din Vladimirescu, Mandruloc 
si Horia, inclusiv scena exterioara mobila, comuna Vladimirescu, judetul Arad” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Harlau Dacian-Alin 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 consilier Pascutiu Adrian ar dori sa fie prezent la deschiderea ofertelor in cadrul 

licitatiei. 
D-nul consilier Huzur Dorel ar dori ca la amenajarea Caminului cultural din Mandruloc sa 

se faca cu o mai atenta folosirea a banilor publici.  
Domnul Primar Ioan Crisan specifica faptul ca desi nu face obiectul de pe ordinea de zi 

dar cu calitatea este de acord, dezamagirea personala a fost atunci cand s-au adus scaunele 
in caminul cultural si au lipsit 15 bucati. 

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 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr.33/25.04.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 
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2. Proiect de hotărâre privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei 
Vladimirescu a domnului Horga Dorel 

Preşedintele de şedinţă d-nul Harlau Dacian-Alin 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 ca a introdus acest proiect pe ordinea de zi avand in 

vedere faptul ca in prima instanta d-nul Horga Dorel a pierdut in prima instanta procesul in 
contencios administrativ de anulare respectiv si suspendare a Ordinului de prefect si pentru a 
nu fi acuzat ca nu respecta actele normative in vigoare, desi d-nul Horga mai are o cale de 
atac, a introdus proiectul privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local 
a d-nului Horga Dorel conform Ordinului de prefect nr.41/27.01.2017.  

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 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr.34/25.04.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
3. Proiect de hotarare privind validarea în functia de consilier local, în 

Consiliul Local al comunei Vladimirescu, a d-lui Argintariu Dorel Iosif 
Preşedintele de şedinţă d-nul Harlau Dacian-Alin prezintă proiectul de hotărâre şi 

documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 
Comisia Economica respinge proiectul cu 4 voturi abtinere si 2 voturi pentru. 
Comisia Juridică respinge proiectul cu 3 voturi abtinere si 2 voturi pentru. 
Comisia sociala s-a votata cu 2 voturi pentru si 1 vot abtinere. 
Domnul Primar Ioan Crisan doreste sa specifice ca datorita presiunilor s-a introdus pe 

ordinea de zi proiect de hotarare privind validarea in functie de consilier local a domnului 
Argintariu Dorel Iosif, arata ca la Vinga situatia a fost aceea in care s-a validat consilierul 
urmator de pe lista,care a participat si a votat la o sedinta de Consiliul Local, Instanta a 
suspendat Ordinul de Prefect, ajungandu-se in situatia in care Consiliul Local avea un consilier 
local in plus, situatie total nelegala. Consilierul care a fost prima data, a fost rechemat, a 
participat la sedinta iar cel care a depus juramantul si-a dat demisia pentru a se intra in 
legalitate. In aceasta situatie pot fi anulate toate hotararile de consiliu, aprobate cu votul 
consilierului demisionat, asa ca lasa la latitudinea consilierilor sa hotarasca. 

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 invalidat cu 8 voturi pentru (d-nii consilieri Kempf Francisc, Oradan Rares, 
Pascutiu Adrian, Huzur Doru, Dohangie Ioan, Ardelean Oltean Ioan, Steop David si Crisan 
Cristian ) si 8 voturi abtinere (d-nii consilieri Boja Florinel, Costea Razvan, Farcas Gheorghe, 
Harlau Dacian, Hotaran Sorin, Ioja Elita, Kovacs Stefan, Mag Mihai) devenind Hotărârea 
nr.35/25.04.2017 a Consiliului Local Vladimirescu privind invalidarea in functia de 
de consilier local, în Consiliul Local al comunei Vladimirescu, a d-lui Argintariu 
Dorel Iosif. 
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Nemaifiind  alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare   a 
Consiliului local Vladimirescu din data de 25.04.2017 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 

 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                   HARLAU DACIAN-ALIN                                                      SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
            …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                    …………………………….……..     
INTOCMIT: GROZAV ANTOANETA 
 


