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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astazi 26.07.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinara prin Dispoziţia 

Primarului nr. 208/04.07.2016 pentru data de 26.07.2016 . 
In urma apelului se constată că sunt prezenți 15 consilieri locali din totalul de 17 

consilier, absenti fiind d-nii consilieri Costea Razvan-Ioan si Sebin Cristian-Dimitrie. 
 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Dohangie Ioan, propune supunerea la vot a continutului 
proceselor verbale ale şedinţei ordinare din 15.06.2016, sedintei de indata din 
17.06.2016 si sedintei de constituire din 24.06.2016  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 Dohangie Ioan le supune la vot 
şi se aprobă în unanimitate, devenind Hotărârea nr.70/26.07.2016 a Consiliului 
Local Vladimirescu. 

 
Preşedintele de şedintă d-nul Dohangie Ioan prezintă ordinea de zi propusă pentru 

şedinţa de Consiliu local si prezinta faptul ca la proiectul de hotarare nr.3 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 . 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de 
şedintă d-nul Dohangie Ioan supune la vot ordinea de zi în forma prezentata care este 
aprobată în unanimitate de cei prezenţi devenind Hotărârea nr.71/26.07.2016 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care 
comuna Vladimirescu este membru asociat. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Dohangie Ioan prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
Secretarul comunei Vladimirescu prezinta faptul ca proiectul de hotarare are la baza 

cererea nr.716/30.06.2016 a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul 
Arad prin care se solicita desemnarea reprezentantului in ADIA din partea comunei 
Vladimirescu . 

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr.72/26.07.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
2. Proiect de hotarare privind  aprobarea scoaterii din evidenţele fiscale a 

următoarelor debitoare SC ELLE DUO UNIVERSAL SRL si SC IDABAC S.R.L.   
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 Preşedintele de şedinţă d-nul Dohangie Ioan 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 devenind Hotărârea nr.73/26.07.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

  
3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor 

primite în baza Legii nr.15/2003 
Preşedintele de şedinţă d-nul Dohangie Ioan 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 devenind Hotărârea nr.74/26.07.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a 2 terenuri  intravilane, 

proprietate privata a comunei Vladimirescu înscrise în C.F.311973 cu nr. top 
311973 în suprafata de 68 mp şi C.F. 311737 cu nr. top 311737 în suprafata de 73 
mp 

Preşedintele de şedinţă d-nul Dohangie Ioan 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 devenind Hotărârea nr.75/26.07.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
Nemaifiind  alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare  a 

Consiliului local Vladimirescu din data de 26.07.2016 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 

 
 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ 
                          DOHANGIE  IOAN                                                       SECRETAR 
                                                                                                     TANASǍ OVIDIU       

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


