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PROCES VERBAL
Încheiat astazi 25.10.2016 cu ocazia şedinţei ordinara a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinara prin Dispoziţia
Primarului nr. 324/19.10.2016 pentru data de 25.10.2016 .
In urma apelului se constată că sunt prezenți 15 consilieri locali din totalul de 17
consilier, absenti fiind d-nii consilieri Ardelean Oltean Ioan si Sebin Cristian .
Preşedintele de şedinţă, d-nul Horga Dorel, propune supunerea la vot a continutului
proceselor verbale ale şedinţei ordinare din 27.09.2016 si al sedintei de indata din
17.10.2016 dacă nu sunt observaţii pe marginea modului în care au fost redactate de către
d-nul secretar Tanasă Ovidiu.
Nemaifiind discuţii şi nici observaţii pe marginea modului în care au fost redactate
procesele verbal de şedintă, preşedintele de şedinţă, d-nul Horga Dorel le supune la vot şi
se aprobă în unanimitate, devenind Hotărârea nr.98/25.10.2016 a Consiliului Local
Vladimirescu.
Preşedintele de şedintă d-nul Horga Dorel prezintă ordinea de zi propusă pentru şedinţa
de Consiliu local si precizeaza faptul ca la proiectul de hotarare nr.2 a fost adaugat un nou
articol pentru o noua solicitare de cumparare a unui teren primit in baza Legii nr.15/2013 a
carui dosar a fost la dosarul de sedinta care a fost analizat de comisiile de specialitate primind
avizul acestora.
D-nul consilier Steop David propune adaugarea la ordinea de zi a punctului Diverse.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de
şedintă d-nul Horga Dorel supune la vot ordinea de zi în forma initiala fara punctul Diverse
care este aprobată cu 10 voturi pentru si 5 voturi impotriva (d-nii consilieri Crisan
Cristian, Steop David, Kempf Francisc, Oradan Rares, Pascutiu Adrian) de cei prezenţi
devenind Hotărârea nr.99/25.10.2016 a Consiliului Local Vladimirescu.
In sala de sedinta intra d-nul consilier Ardelean Oltean Ioan si astfel numarul consilierilor
prezenti in sala este de 16 consilieri locali.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumelor alocate în bugetul
initial în vederea acordării de premii si ajutoare sociale sub forma de produse
alimentare
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
Comisia sociala avizeaza proiectul in forma initială.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca proiectul vizează doua categorii de sume o
suma pentru acordarea de ajutoare in produse pentru pensionarii care au pensia mai mica de
500 lei iar a doua organizarea pentru organizarea Galei sportivilor comunei Vladimirescu si a
performerilor anului 2016 precum organizarea concursului « Asa-i datina la noi » .Totodata
d-nul primar prezinta faptul că desi in fiecare an s-a avansat o suma pentru organizarea

sărbătorii pomului de Craciun la Şcolile de pe raza comunei Vladimirescu in acest an avand in
vedere faptul ca la Siria a fost imputata ca fiind nelegala dansul nu a mai propus acest fapt
dar daca Consiliul local isi asuma riscul de a trebui dati banii inapoi se poate face un
amendament la proiectul de hotarare.
D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa stie cum s a ajuns la suma de 25.000 lei si in
opinia sa avand in vedere ca la elevi nu se pot acorda cadouri de sarbatorile de Craciun ar
putea fi cumparate rechizite.
D-nul primar Crişan Ioan prezinta faptul ca suma propusa este la nivelul celei de anul
trecut cand a fost organizat acest eveniment si prin hotarare se aproba suma ce va fi utilizata
si astfel nu se va cheltui mai mult decat e prevazut in hotarare.
D-nul consilier Oradan Rares precizeaza faptul ca avand in vedere discutiile purtate
pentru elevii de la Scolile de pe raza comunei Vladimirescu nu se mai aloca bani pentru
cadourile de Craciun.
D-nul consilier Ardelean Oltean Ioan prezinta faptul ca si in localitatea Simand aceeasi
situatie si a trebuit recuperati banii care s-au cheltuit pe cadouri pentru elevi de Craciun.
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa stie cum va fi impartita suma de bani la
persoanele varstnice si cine sunt aceste persoane si cum vor fi identificate .
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca persoanele varstnice vor fi identificate prin
compartimentul social din cadrul Primariei comunei Vladimirescu iar ajutoarele sub forma de
alimente se vor acorda dupa alegerile locale din decembrie iar lista cu persoanele va fi
publicata in ziarul local .
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 100/25.10.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor
primite în baza Legii nr.15/2003.
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 101/25.10.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul
locativ de stat in baza Legii nr.10/2001 si 112/1995 actualilor chiriasi
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 102/25.10.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
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4. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan în
suprafată
de
570
mp
înscris
în
C.F.302148
cu
nr.cad.
2026
top.7616/2329/etc/1/1/1
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel 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 faptul ca acest proiect si urmatorul vizeaza parcelarea
garajelor si a boxelor existente in zona Pietei care urmare a parcelarii se vor concesiona din
nou urmand a avea acum CF uri fiecare si vor intra in legalitate si constructiile existente
urmand sa se incerce construirea standard a garajelor pentru a conferi un aspect uniform
zonei Pietei.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 103/25.10.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan în
suprafată de 700 mp înscris în C.F.309317 cu nr. top.7617/2329/etc/1/1
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială.
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 104/25.10.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea sistarii colii de CF 5757
Vladimirescu nr. top 2365/a/1/2, nr.cad.1639
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel 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 faptul ca prin acest proiect se rezolva o situatie a unui
cetatean care pe un contract de concesiune s-a intabulat cu casa ce a construit o pe
concesiune dar C.F. ul sau nu a aparut in baza de date si urmare a parcelarii zonei si a faptului
ca dansul a cumparat terenul care a dobandit un numar nou de CF si pentru a se rezolva
situatia la OCPI respectiv sa se sisteze C.F. ul vechi si sarcina privind contractul de concesiune
este necesara emitera unei Hotarari de Consiliu local care sa vizeze acest fapt.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 105/25.10.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
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Nemaifiind alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local Vladimirescu din data de 25.10.2016 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
HORGA DOREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
TANASǍ OVIDIU

 …………………………………………………….
 ……………………………………………
R/D:T.O
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