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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 25.09.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia
Primarului nr. 288/17.09.2018 pentru data de 25.09.2018.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul in urma sedintelor de la Institutia Prefectului
referitor la intrarile in cele 2 cartiere private s-a stabilit ca cei din cartierul Via Carmina sa si
construiasca o intrare in T urmand ca comuna Vladimirescu sa le puna la dispozitie o suprafata
de teren in imediata vecinatate a drumului de intrare pentru amenajarea iesirii in DN 7 spre
Vladimirescu iar dupa realizarea investitiei urmand a fi preluata inapoi de Comuna
Vladimirescu. Domnul primar precizeaza ca dansul a dat un acord de principiu de acordare in
folosinta a suprafetei de teren necesara modernizarii intrarii dar intr o sedinta viitoare va
propune acest fapt printr-un proiect de hotarare si ar dori sa stie acum cand le pune la
dispozitie o schita de principiu daca sunt toti consilierii deacord.Totodata in documentatia PUZ
aprobata pentru dezvoltarea cartierului Via Carmina s-a aprobat cu rezerva ca ulterior
dezvoltatorii vor realiza o investitie referitoare la intrarea si iesirea din cartier. D-nul primar
prezinta ca in cel mai scurt timp va veni in fata Consiliului local cu acest proiect de hotarare.
In urma discutiilor toti consilierii locali prezenti au fost deacord cu solutia propusa de
acordare in folosinta a respectivului teren pentru realizarea investitiei.
În urma apelului se constată că sunt prezenți 14 consilieri locali din totalul de 17 consilieri
validați, d-nii consilieri Argintariu Dorel, Farcas Gheorghe si Hotaran Sorin .
Preşedintele de şedinţă, d-nul Huzur Dorel, propune supunerea la vot a conținutului
procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.08.2018, 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 Huzur Dorel il supune la vot şi este
aprobat cu 14 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 90/25.09.2018 a Consiliului
Local Vladimirescu.
Preşedintele de şedintă d-nul Huzur Dorel prezintă ordinea de zi propusă pentru şedinţa
de Consiliu Local .
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca isi retrage ultimul proiect de hotarare de pe ordinea
de zi .
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de
şedință, d-nul Huzur Dorel supune la vot ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate
cu 14 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 91/25.09.2018 a Consiliului Local
Vladimirescu.
1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei
Vladimirescu pe anul 2018
Preşedintele de şedinţă, d-nul Huzur Dorel 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 Dohangie Cristian prezinta anexa la proiectul de hotarare.
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D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa stie ce inseamna capitolul alte impozite si taxe
in bugetul local si din vanzarea de bunuri catre populatie.
D-nul Dohangie Cristian prezinta ca reprezinta contravaloarea unor servicii prestate de
primarie din domeniul urbanism de exemplu iar celalalt reprezinta vanzarea unor terenuri gen
licitatii sau terenuri Legea nr.15/2003.
D-nul consilier Kempf Francisc prezinta un amendament introdus de dansul si consilierii
locali Rares Oradan, Ardelean Oltean, Pascutiu Adrian, și Huzur Doru și Dohangie Ioan, prin
care în urma analizei rectificarii proiectului de Buget pe anul 2018 din data de 25.09.2018,
considera necesar și oportun introducerea unui nou punct la capitolul 70.02, servicii dezvoltare
publica, privind reabilitarea parcului de la școala din Horia, locul de joaca de copii. Se solicita
montarea de dale din cauciuc pe o suprfata de 10 m2 la coborarile de pe tobogane , toboganul
rupt și celelalte lucruri deteriorate se vor inlocui cu altele noi, imprejurul toboganelor și a
balansoarelor se va pune sort, la masa de tenis și în jurul bancilor din lemn se va amplasa
pavaj. Se diminueaza din suma de la cheltuieli de capital, de la punctul reabilitare iluminat
baze sportive suma de 30000 Lei și se va aloca la reabilitarea parcului de la școala din Horia.
Reabilitarea se va realiza pana la finalul anului 2018. Se va introduce și punctul 2 la capitolul
70.02, servicii dezvoltare publica. Și anume, montarea a 7 camere de filmat moderne și
performante. La intrarea și ieșirea din Vladimirescu pe DN 7, la intrarea in Vladimirescu de pe
centura 682c, spre strada Garii. La intarea în Mandruloc și ieșirea din Cicir pe drumul DN 7 și
la intrarea și ieșirea din Horia pe drumul DJ 709. Se va diminua de la suma cheltuieli de
capital, de la punctul reabilitare iluminat baze sportive suma de 35000 Lei și se va aloca la
montarea a 7 camere de filmat moderne și performante. Realizarea punctului 2 va avea loc
pana la finalul anului 2018.
D-nul Dohangie Cristian prezinta faptul ca bugetul este doar prognoza si detaliile
propuse in amendament pot face obiectul unui proiect de hotarare, pentru ca in buget se pot
face doar alocarea de resurse. Referitor la introducerea reparatiilor de dale banci etc nu se pot
prevedea in buget.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca d-nul consilier Kempf Francisc prin
rectificarea propusa arata ca din nou nu se poate baza pe cuvantul sau intrucat in sedinta de
la Comisia juridica unde a fost prezent si dansul s-a discutat de necesitatea banilor in buget
pentru plata instalatiei de iluminat de la bazele sportive si d-nul consilier a fost deacord si stia
de ei pentru ca prin acest amendament sa anuleze ce s-a vorbit in sedinta. D-nul primar Crisan
Ioan prezinta faptul ca totusi banii au fost prevazuti in buget in rectificarea anterioara si s-a si
platit investitia dar se demonstreaza din punctul sau de vedere ca d-nul consilier Kempf
Francisc nu-si respecta cuvantul dat. D-nul primar prezinta ca acest amendament pentru a fi
parte din buget ar trebui sa faca obiectul unui proiect de hotarare referitor la realizarea unor
reparatii si investitii .
D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa stie cum ar fi posibil sa faca un proiect pentru
a face un drum cu cine ar trebui sa vorbeasca.
D-nul viceprimar Mag Mihai prezinta ca inainte de a promova un proiect de investitii ar
trebui avut in vedere realizarea unui studiu de piata prin care sa se realizeze un aproximativ
cost al lucrarii pentru ca nu poti veni in Consiliu local cu o suma asa dupa cum consideri ca ar
fi pretul respectivei investitii sau reparatii si in opinia sa daca se doreste investirea in locurile
de joaca de pe raza comunei ar trebui prevazuta o suma in buget pentru modernizarea si
repararea tuturor celor 16 locuri de joaca din comuna.
D-nul primar prezinta ca pana la aceasta data s-au facut investitii in Parcul din Horia
respectiv de la bancute alei si iluminat plus a fost realizat un gard imprejur sau si acum sa
venim cu alte investitii majore in aceeasi locatie duce mai mult ca investitiei cu caracter
electoral si trebuie avuti in vedere toti cetatenii comunei Vladimirescu nu doar un segment
dintre acestia si o investitie de 40.000 lei nu ar mai fi necesara. Referitor la camere sunt prinse
in bugetul comunei si sunt si comandate si anul asta se vor monta iar banii pentru ele sunt
prinsi in buget la capitolul electronice si tehnica de calcul.
D-nul consilier Crisan Cristian ar dorin sa stie intrucat nu exista executie bugetara toate
sumele pe care le rectificam practic sunt cheltuite ?
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D-nul Dohangie Cristian prezinta ca bugetul este o previziune si se estimeaza sumele
ce se vor incasa si ce se vor face cu sumele sale si rectificarile de buget se traduc prin sume
de bani incasate in plus sau realocare de prevederi bugetare si astfel din resursele
suplimentare atrase se fac suplimentari la investitiile propuse sau se propun alte investitii.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca banii pentru reparatii se gasesc in buget la
capitolul reparatii respectiv si propunerea sa va fi pusa in aplicare de catre executiv si acest
fapt putea face obiectul unei adrese catre primarie .
D-nul consilier Steop David ar dori sa se dea burse si sa se premieze elevii cu rezultate
deosebite la invatatura si ar dori realizarea unor trotuare pe str. Reformei si pe str. Mures si
totodata ar dori asfaltarea strazii dintre Slavici si Filimon Sarbu si parcarea la biserica trebuie
reparata de cei care au facut iluminatul pietonal la trecerea de pietoni
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca bursele se aproba si se acorda in continuare
si totodata elevii cu rezultate exceptionale au fost premiati anul trecut si la fel se va intampla
si in acest an daca va fi cazul. Totodata se vor incepe asfaltarile de strazi si propunerea d-nului
consilier va fi luata in calcul anul acesta si referitor la trotuare si acestea se vor realiza.
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa stie daca banii nu se vor lua de la capitolul de
reabilitare iluminat baze sportive de unde se vor lua ?
D-nul Dohangie Cristian prezinta faptul ca exista in buget o pozitie care nu este
prezenta in anexa supusa rectificarii intrucat exista banii la pozitia Parcuri si zone verzi si se
vor putea folosi la acele lucrari de reparatii precizate in amendament.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca propunerile sub forma de amendament
urmeaza a fi luate in seama de excutiv urmand a se realiza reparatiile precizate in
amendament de la capitolul parcuri zone verzi si totodata referitor la camere acestea sunt deja
comandate urmand a fi montate.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Huzur Dorel supune la vot proiectul de hotarare cu
obligativitatea realizarii investitiilor propuse in amendamentul propus de d-nul consilier Kempf
Francisc care este aprobat în unanimitate cu 14 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
92/25.09.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
2. Proiect de hotarare privind acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport
în comun persoanelor vârstnice din comuna Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă, d-nul Huzur Dorel 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 Huzur Dorel supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 14 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
93/25.09.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de
organizare şi funcţionare
a Clubului Sportiv GLOGOVAT 2013
referitor la
infiintarea de noi sectii pe ramura de sport
Preşedintele de şedinţă, d-nul Huzur Dorel 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 proiectul vine in intampinarea cererii depuse
de profesorii din cadrul Scolii Gimnaziale Vladimirescu si a cererii d-nei antrenoare de karate
Morar Lavinia si dezvoltarea continua a comunei Vladimirescu si in vederea cresterii numarului
de copii practicanti de sport la nivelul comunei propunem aprobarea infiintarii alaturi de
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ramura fotbal, pe care a fost infiintat Clubului Sportiv GLOGOVAT 2013, a unor noi ramuri de
sport dupa cum urmeaza: sectia karate, sectia canotaj, sectia handbal, sectia volei, sectia
baschet, sectia rugby, sectia rugby Tag si sectia SRugby.
D-nul consilier Crisan Cristian propune infiintarea unei sectii de sah si cand vor fi
premiati copiii de la sport sa fie avuti in vedere si cativa copii care au obtinut rezultate la sah .
D-nul viceprimar propune infiintarea unei sectii de judo .
D-nul consilier Ardelean Oltean ar dori sa stie daca vor mai trebui sa plateasca copiii
bani daca se infiinteaza ramura de karate si ar dori sa fie ajutati si cei de la lupte sa li se
asigure mijloc de transport si daca sunt transportati la deplasari lungi poate si o masa ar fi
bine daca li s-ar asigura.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca se va da bani de la bugetul local pe fiecare ramura
in parte si raportat la numarul de sportivi si activitatea si costurile implicate la nivelul de
actvitate a fiecarei ramuri de sport. Pentru toti se va incerca asigurarea mijloacelor de
transport si pentru luptatori s-a asigurat de acte ori s-a putut transportul si chiar si pana in
Serbia au fost transportati la concurs luptatorii.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Huzur Dorel supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 14 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
94/25.09.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
4. Proiect de hotarare privind reglementarea juridica a terenurilor identificate
prin: CF nr. 301223 Vladimirescu, nr. top 73/74/a; CF nr. 315344 Vladimirescu, nr.
top 1213/b,1032/a/12 Horia; CF nr. 313606 Vladimirescu, nr. top 33123314/c/1/6 Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă, d-nul Huzur Dorel 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 ca prin acest proiect se rectifica situatia juridica
datorita unei erori s-a intabulat comuna Vladimirescu si acum se revine la starea dinainte ca si
proprietate respectiv Statul Roman.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Huzur Dorel supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 14 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
95/25.09.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor
primite în baza Legii nr.15/2003
Preşedintele de şedinţă, d-nul Huzur Dorel 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 Huzur Dorel supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 14 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
96/25.09.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa d-nei
Trinc Rozalia, a terenului intravilan, curti construcţii, proprietate privata a
comunei Vladimirescu, situat în loc. Vladimirescu str. Vasile Milea nr.100, înscris in
C.F. 309341 Vladimirescu cu nr.top.309341 în suprafata de 544,2 mp
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Preşedintele de şedinţă, d-nul Huzur Dorel 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 ca prin cererea nr.2581/05.03.2018 d-na Trinc Rozalia
solicită cumpărarea terenului aferent casei, teren proprietate privată a comunei Vladimirescu și
raportat la prevederile art. 10, art. 20 alin. (1) şi (2), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 123 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si pe cale de consecinta,
propunem aprobarea vânzării prin negociere directă proprietarilor imobilului-casa, a terenului
intravilan, curți construcţii, situat în loc. Vladimirescu str. Vasile Milea nr.100, înscris in C.F.
309341 Vladimirescu cu nr.top.309341 în suprafata de 544,2 mp la preţul de pornire a
negocierii directe de 8 Euro/mp la care se adaugă T.V.A. .
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Huzur Dorel supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 14 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
97/25.09.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitaţie publică cu
strigare a terenului intravilan, categoria de folosinta curti constructii inscris in C.F.
309766 cu nr.cad.309766 in suprafata de 379 mp, proprietate privata a comunei
Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă, d-nul Huzur Dorel 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 secretar Tanasa Ovidiu prezinta faptul ca conform prevederilor art.10, art.121
alin. 1 şi 2 şi art.123 alin.1, 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală
republicată, propunem aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan pentru
valorificarea sa, raportat si la faptul ca terenul este situat in vecinatatea imediata a unor
proprietati private. Preţul de pornire a licitaţiei este de 5 Euro/mp pentru Vladimirescu la care
se adauga T.V.A. în conformitate cu Raportului de expertiză tehnică întocmit de I.I. Luca
Florica, membru ANEVAR.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Huzur Dorel supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 14 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
98/25.09.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
8. Diverse
D-nul consilier Huzur Dorel ar dori sa aduca in atentia Consiliului local un caz social al
unei femei care are probleme mentale si agreseaza iesind pe strada femei de pe raza
localitatilor Mandruloc si Cicir.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca stie de caz si dansul a reusit sa o duca la
spital la psihiatrie dar seara a fost din nou lasata pe strada pentru ca nu exista baza legala ca
respective sa fie internata definitive in spital fara sa aibe apartinatori.
D-nul consilier Kempf Francisc prezinta faptul ca pe str. Iancu Jianu nu au venit niciodata
cei de la Retim sa ridice gunoaiele reciclabile si totodata pe str. Iancu Jianu este necesara
punerea unei clapete de sens pentru a evita iesirea canalizarii care s-a intamplat in ziua cand a
fost furtuna si a iesit afara.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca pentru combaterea ambroziei este necesar achizitia
unui utilaj pentru de ierbicidarea acestei plante care va costa pana la 10.000 euro care va
putea fi folosit si pentru tantari si mai doreste achizitionarea unui utilaj cu lama pentru
dezapezire .
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D-nul consilier Ardelean Oltean ar dori sa se aibe in vedere sa se curete santul de pe str.
Progresului care in fata la Biserica Greco-catolica este infundat si nu are nici o declivitate.
D-nul viceprimar Mag Mihai stie de problema si a vorbit cu un constructor sa se curete de
pamantul rezultat de la drumuri pentru ca apa sa nu mai stea pe drum si a propus realizarea
unui sifon unde sa se scurga apa.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca desi s-a dalat drumul de cei de la drumurile
nationale dar nu are o declivitate si in timp s-au luat pavelele de pe fund si astfel santul a
pierdut si minima declivitate existenta dar va incerca cu un constructor sa gaseasca o solutie
pentru ca apa sa nu mai ramana pe sant.
Nemaifiind alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local Vladimirescu din data de 25.09.2018 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
HUZUR DOREL

Contrasemnează,
SECRETAR,
OVIDIU TANASĂ

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