PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 26.02.2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
Vladimirescu.
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia
Primarului nr. 142/19.02.2019 pentru data de 26.02.2019.
În urma apelului se constată că sunt prezenți 16 consilieri locali din totalul de 17
consilieri validați, absent fiind d-nul consilier Hârlău Dacian - Alin.
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița, propune supunerea la vot a conținutului
procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.01.2019, 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-na Ioja Elița îl supune la vot şi
este aprobat cu 16 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 29/26.02.2019 a
Consiliului Local Vladimirescu.
Preşedintele de şedintă d-na Ioja Elița prezintă ordinea de zi propusă pentru şedinţa
de Consiliu Local la care a mai fost introdus un proiect de hotărâre în plus promovat de
d-nul primar Crișan Ioan, proiect care a fost analizat și avizat în sedințele pe comisii de
specialitate ale Consiliului Local.
D-nul consilier Orădan Rareș propune introducerea pe ordinea de zi a punctului
Diverse.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi, preşedintele
de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot ordinea de zi cu cele 2 modificări propuse, care
este aprobată în unanimitate cu 16 voturi pentru, devenind Hotărârea
nr. 30/26.02.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor
primite în baza Legii nr.15/2003
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița 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-na Ioja Elița supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 31/26.02.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidenţele fiscale a
următoarei debitoare SC VEL COMRADING 2014 SRL
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița prezintă proiectul de hotărâre şi
documentaţia anexată proiectului de hotărâre.
Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială.
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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-na Ioja Elița supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 32/26.02.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan în
suprafață de 5.853 mp înscris în C.F. 303299 cu nr. cad. 303299
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița 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 prezintă faptul că prin acest proiect se urmărește
parcelarea zonei din Mândruloc unde este cazanul de țuica și acolo a fost o groapă care a
fost umplută cu pămant între timp și acolo a fost și concesionat un teren, iar acum se
dorește parcelarea terenului raportat la canalul care trece prin acea zonă care va avea un
C.F. de sine stătător, respectiv parcela cazanului de țuică și o parcelă la cel care are
concesionat acolo în zonă sub rezerva că va fi aprobat de Consiliul local.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 33/26.02.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea buget ării participative pentru
anul 2019 la nivelul comunei Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița 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 Crișan Cristian, unul din inițiatorii proiectului de hotărâre, prezintă
faptul că acest proiect privind bugetarea participativă l-a găsit pe site-ul mai multor
primării care îl aplică cu succes, în special la orașele mai mari. Prin acest proiect se
dorește implicarea cetățenilor comunei Vladimirescu în luarea deciziilor în anumite
probleme care ar fi de ordin general cât și la cheltuirea unei părți mici din bugetul local.
Proiectele care se depun trebuie să fie raportat la direcția de dezvoltare a comunei și să
respecte prevederile legale în vigoare și dânsul a propus totodată o comisie care să
analizeze toate propunerile și aceasta să fie formată din specialiști din primărie respectiv și
consilieri locali iar, raportat la numărul lor, dânsul nu a stabilit câți să fie sau dacă se
consideră că nu este necesar, să nu fie prezent niciunul. Raportat la Comisie si
componenta ei poate fi amendata la votul proiectului de hotarare. In opinia sa acest
proiect poate fi gandit ca un test, intrucat poate cetateni nu vor dori implicarea in
asemenea proiecte si tot executivul va trebui sa promoveze aceasta posibilitate prin ziarul
local si mijloacele de informare pe care le poate folosi. Totodata d-nul consilier remarca
faptul ca asemenea proiecte au dezvoltata o platforma online pe site-ul primariei unde
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cetatenii pot vedea si pot chiar vota proiectele care fac obiectul bugetarii participative dar
pentru ca acesta sa functioneze la asemenea nivel ar trebui implementat pe site.
D-nul primar Crisan Ioan considera ca acest proiect este o idee foarte buna si nu
are nimic impotriva aprobarii sale, daca majoritatea va aproba proiectul de hotarare. D-nul
primar prezinta ca dansul are o anumita retinere si aceasta vine din faptul ca prin proiect
se aloca 500.000 lei din bugetul local pe anul 2019 si totodata d-nul consilier Pascutiu
Adrian va veni cu un proiect prin care se doreste asfaltarea unei strazi din Cicir proiect
care prevede o cheltuiala de 200.000 lei din bugetul local si astfel 700.000 lei sunt
prevazuti a fi cheltuiti din bugetul local care buget nu a fost aprobat si nici creionat pana
la aceasta dat. D-nul primar considera ca este o greseala sa se vorbeasca despre excedent
bugetar ca reprezentand bani necheltuiti urmare a unei proaste administrari, intrucat la
nivelul comunei Vladimirescu inseamna lucrari licitate si nefinalizate a caror plati trec de pe
un an pe altul, inseamna lucrarile in desfasurare din proiecte europene si totodata
investitiile nerealizate in anul care a trecut, dar care se intentioneaza a fi realizate in acest
an. D-nul primar considera ca in acest an, daca salariile asistentii personali urmeaza sa
treaca la unitatile adminstrative-teritoriale de care apartin vor aduce o mare pierdere in
bugetul local in conditiile in care ceea ce se primeste de la Guvern ramane conform celor
aparute in media. Astfel avand in vedere ca lista de investitii pe care o propune pentru
anul 2019 va prevedea realizarea iluminatului in cartierul Florilor, asfaltarea strazilor din
Mandruloc si Cicir si Horia la noile locuri de casa si raportat la aceste noi proiecte propuse
de consilierii locali vor ingreuna fantastic bugetul. Astfel daca se doreste acest proiect este
binevenita platforma online, dar aceasta va insemna ca un angajat sa se ocupe de ea tot
timpul avand in vedere ca vor aparea discutii intre cetatenii comunei. In incheiere d-nul
primar considera ca dansul si consilierii P.N.L. se vor abtine la votul acestui proiect de
hotarare pana cand nu va fi vazut bugetul si se va putea vedea ce bani sunt si cum
urmeaza sa fie acestia impartiti pe investitiile propuse, dar daca majoritatea consilierilor
locali va aproba acest proiect, dansul il va pune in aplicare si este adevarat ca proiectul
este foarte bun dar in acest moment primariile marilor orase sunt cele care au aprobat
aceasta bugetare participativa pentru cetatenii oraselor respective iar la comune un
asemenea proiect nu este des intalnit. D-nul primar nu este impotriva proiectului de
hotarare care este o idee minunata dar trebuie sa ai buget foarte mare sa-ti permiti sa
aloci o suma de bani pentru proiecte rezultate din bugetare participativa.
D-nul consilier Argintariu Dorel considera ca nu suma ar trebui sa fie o problema, ci
faptul ca in acest moment nu avem bugetul pe anul 2019 si este bine ca se doreste
discutarea acestuia, iar prezentarea bugetului ar trebui sa se faca intr-o varianta mai
simplista, intrucat la cum este structurat el acum de programul de finante este greu de
parcurs si inteles.
D-nul primar Crisan Ioan sustine ca va solicita contabilului sa pregateasca un buget
in care sa fie prezentat cheltuielile pe capitolele din anul precedent si propunerea pentru
anul 2019 alaturat. Totodata d-nul primar considera ca nu este normal ca consilierii locali
sa faca parte din comisia care face selectia proiectelor, intrucat Consiliul local este organul
deliberativ, iar executivul este cel care pune in aplicare hotararile Consiliului local.
D-nul consilier Crisan Cristian prezinta ca Regulamentul este perfectibil si nu are
nimic impotriva ca din comisia de evaluare sa fie scosi consilierii locali. Totodata d-nul
consilier considera ca avand in vedere excedentul bugetar suma de 500.000 lei nu este o
suma exagerata dar nu vrea ca prin acest proiect sa impovareze bugetul local, dar in
opinia sa d-nul primar este cel mai in masura sa spuna daca este viabil pentru comuna
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Vladimirescu sau nu, si daca se considera suma prea mare se poate aproba doar jumatate
din ea pentru 2 proiecte.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca in acest an vor fi probleme si acestea
apar urmare a faptului ca bugetul va putea fi aprobat poate la sfarsitul lui martie si se va
pune in aplicare cu luna aprilie si asta va duce la mari intarzieri legate de terminarea
lucrarilor, intrucat licitatiile pentru lucrari dureaza si 2- 3 luni si se ajunge poate ca prin
august sa se inceapa lucrarile si clar nu se termina in acest an. Referitor la solutia
avansata sa se ia de la bugetele locale excedentul, intrucat acestea au bani prea multi
care au ramas nefolositi, ar fi o mare lovitura data bugetului comunei Vladimirescu,
intrucat asa cum a prezentat lucrarile mari si cele cu bani europeni trec in general de pe
un an pe alt an cu executia.
D-nul consilier Crisan Cristian apreciaza ca ar putea fi o solutie ca la sfarsitul anului,
sa vedem ce bani raman dupa realizarea investitiilor si raportat la lucrarile aflate in
desfasurare si cu care se trece in anul urmator si proiectul acesta sa fie implementat in
bugetul pe anul 2020, iar intre timp executivul sa pregateasca si platforma online pentru
cetateni si in 2020 sa se inceapa acest proiect al bugetarii participative.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință, d-na Ioja Elița supune la vot proiectul cu amendamentul ca
bugetarea participativa sa fie pentru anul 2020 la nivelul comunei Vladimirescu
urmand ca in acest an sa se pregateasca infrastructura online, care este aprobat în
unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 34/26.02.2019 a
Consiliului Local Vladimirescu.
5. Proiect de hotarare privind rectificarea suprafetei de teren intravilan,
proprietatea privata a comunei Vladimirescu, situata in Loc. Vladimirescu
înscrisă în
C.F. nr.307172 Vladimirescu
cu nr.cad.2785, nr. top.
102.442/1/1/462/4 de la 300 mp din acte la 319 mp cât a rezultat în urma
măsurătorilor
Preşedintele de şedinţă, d-na Ioja Elița 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-na Ioja Elița supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea
nr. 35/26.02.2019 a Consiliului Local Vladimirescu.
6. Diverse
D-nul consilier Oradan Rares ar dori sa puna in discutie problema antenei situate pe
capatul strazii Roaita langa sat, a caror radiatii, conform opiniilor mai multor cetateni ar fi
cancerigene si s-au adunat mai multe semnaturi si la fel a fost si la problema cu Demeco
si Bioremediere dar Agentia de Mediu a dat avize in ciuda semnaturilor adunate de la
cetateni si oare aceste investitii dauneaza populatiei sau nu si oare respectiva antena s-ar
putea muta mai departe de localitate.
D-nul primar Crisan Ioan ar dori sa se refere pentru inceput la cele 2 firme Demeco si
Bioremediere care au primit aviz de la Agentia de Mediu chiar daca cetatenii au adunat
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peste 6000 de semnaturi, intrucat cei de la mediu si au asumat responsabilitatea avizului
considerand ca nu sunt periculoase, si in toate sedintele referitoare la cele 2 societati
Primaria comunei Vladimirescu s-a opus. Referitor la antena aceeasi discutie a fost si din
nou cei de la Agentia Mediului au dat avizul si si-au asumat raspunderea referitor la
efectele pe care le produce si daca s-ar ajunge in instanta nu sunt sanse sa se castige
procesele. D-nul primar concluzioneaza ca daca se doreste o actiune in instanta, respectiv
actionarea proprietarilor antenei sa-si o mute, este deacord si cu acest lucru. D-nul primar
ar dori sa aduca in discutie o problema care se va regasi din punctul sau de vedere ca si
solutionare in bugetul comunei pe anul 2019, respectiv problema gunoaielor vegetale
rezultate din gospodariile cetatenilor comunei Vladimirescu, care ar trebui sa fie
solutionata prin achizitionarea unei tocatoare. Anul trecut comuna Vladimirescu a platit din
bugetul local aproape 10.000 euro pentru faptul ca nu s-a facut colectare selectiva ca si
amenda din partea celor de la Mediu raportat la prevederile legale din domeniu. Astfel
pentru a rezolva problema acestor deseuri vegetale, primaria se va deplasa cu tocatoarea
prin comuna si va colecta genul acesta de gunoaie si le va depozita la o locatie pe un
teren privat al comunei Vladimirescu de unde le va transporta la Arad unde exista un
depozit de acest gen.
D-nul consilier Kempf Francisc prezinta faptul ca la ultima rectificare anexa
prezentata si aprobata in Consiliul local a fost cu o anumita suma, iar ulterior s-a postat
rectificarea cu o suma mai mare si a aparut si o pozitie noua tractorul rutier .
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca il va invita in aceasta sedinta pe d-nul
contabil Dohangie Cristian sa prezinte modificarile si de ce a aparut suma modificata pe
anexa rectificata si publicata pe site, dar dansul stie ca salariile la asistentii sociali au venit
cu dedicatie si prinderea lor in buget se poate face si cu dispozitie de primar dar pentru a
nu spune ceva gresit este mai bine sa fie invitat d-nul Dohangie Cristian. Referitor la
tractor acesta a fost aprobat si el a fost pe lista de investitii si nu era necesar sa fie prins
pe lista de investitii la aceasta rectificare fiind chiar propunerea d-nului consilier Kempf
Francisc si doar nu l-ar fi achizitionat daca nu-l avea aprobat in buget.
D-nul Dohangei Cristian Seful Serviciului financiar-contabil prezinta faptul ca la
sedinta viitoare de Consiliu local va prezenta toate modificarile aparute si de ce au aparut
in bugetul local. Suma aparuta reprezinta salariile asistentilor personali care a venit de la
Primaria Arad, intrucat nu a fost cheltuita de acestia si a venit cu destinatia precisa si a
fost inclusa la capitolul respectiv, dar la concret pe cifre va prezenta la o sedinta ulterioara
fiecare modificare si acesta nu era un punct pe ordinea de zi si de aia nu le are pregatite
acum.
D-nul consilier Kempf Francisc este deacord ca d-nul Dohangie Cristian sa
lamureasca toate aceste probleme la o sedinta ulterioara.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca intr-o sedinta de Consiliu local viitoare va
dori sa supuna votului si sa prezinte consilierilor locali sumele primite de culte anul trecut
si sumele de bani pe care intentioneaza sa le acorde in acest an si va lasa o rubrica goala
pe tabel unde consilierii locali sa poata aduce amendamente la suma acordata .
Preşedintele de şedinţă d-na consiliera Ioja Elita anunţă faptul că aceasta a fost
ultima şedinţă la care poate îndeplini funcţia de preşedinte de şedinţă, trecând cele 3
şedinţe ordinare de la data alegerii domniei sale în această funcţie şi propune alegerea
noului preşedinte de şedinţă si il propune, pentru functia de presedinte de sedinta, pe
d-nul consilier Argintariu Dorel.
5

D-nul consilier Huzur Dorel il propune, pentru functia de presedinte de sedinta, pe
d-nul consilier Kempf Francisc .
In urma votului este aprobata propunerea ca d-nul consilier Kempf Francisc sa fie
presedinte de sedinta cu 9 voturi pentru (domnii consilieri Ardelean-Oltean Ioan, Crișan
Cristian, Dohangie Ioan, Huzur Dorel, Kempf Francisc, Pășcuțiu Adrian, Steop David,
Argintariu Dorel, Oradan Rares) devenind Hotărârea nr. 36/26.02.2019 a Consiliului
Local Vladimirescu
Nemaifiind alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare
a Consiliului Local Vladimirescu din data de 26.02.2019 drept pentru care s-a încheiat
prezentul Proces Verbal în 3 exemplare originale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IOJA ELIȚA

Contrasemnează,
SECRETAR,
OVIDIU TANASĂ

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