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PROCES VERBAL
Încheiat astazi 27.06.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinara prin Dispoziţia
Primarului nr. 169/20.06.2017 pentru data de 27.06.2017 .
In urma apelului se constată că sunt prezenți 14 consilieri locali din totalul de 16
consilieri validati, respectiv absenti d-nii consilieri Ardelean Oltean Ioan si Kempf Francisc .
Preşedintele de şedinţă, d-nul Harlau Dacian-Alin, propune supunerea la vot a
continutului procesului verbal ale şedinţei ordinare din 30.05.2017 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, devenind Hotărârea nr.49/27.06.2017 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 in unanimitate devenind Hotărârea nr.50/27.06.2017 a Consiliului Local
Vladimirescu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei
Vladimirescu pe anul 2017
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 Dohangie Cristian-Seful serviciului financiar contabil prezinta anexele care fac
obiectul rectificarii buget.
D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa stie la ce se refera pct 1 din indicatorii care
aduc venit la buget si ar dori sa stie la ce zone se refera investitiile privind reabilitarea
trotuarelor .
D-nul Dohangie Cristian Seful serviciului financiar contabil prezinta faptul ca se refera la
venituri virate din taxele incasate prin vanzarea de terenuri.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca reabilitarile de trotuare se vor face in
localitatile Horia, cartier nou Vladimirescu, str. Libertatii si str. Garii dar se pot accepta si alte
propuneri.
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 in unanimitate devenind Hotărârea nr. 51/27.06.2017 a Consiliului
Local Vladimirescu.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidenţele fiscale a
debitoarei SC MOBILA SI BINALE S.R.L.
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.
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 14 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 52/27.06.2017 a
Consiliului Local Vladimirescu.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor
primite în baza Legii nr.15/2003
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.
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 14 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 53/27.06.2017 a
Consiliului Local Vladimirescu.
4. Proiect de hotarare privind avizarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. –
“Construire incintă cu hală depozitare, sediu de firmă şi împrejmuire” şi R.L.U.
aferent, com. Vladimirescu, jud. 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.
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 14 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 54/27.06.2017 a
Consiliului Local Vladimirescu.
Preşedintele de şedinţă d-nul consilier Harlau Dacian-Alin 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.
D-nul consilier Mag Mihai îl propune pe d-nul consilier Crisan Cristian pentru funcţia de
preşedinte de şedintă.
Nemaifiind alte propuneri preşedintele de şedintă supune votului propunerea ca d-nul
consilier Crisan Cristian să fie ales preşedinte de şedintă supune care este aprobata cu 14
voturi pentru devenind Hotărârea nr. 55/27.06.2017 a Consiliului Local
Vladimirescu.
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D-nul consilier Oradan Rares ar dori ca in ziarul local sa fie publicat un articol legat de
circulatia biciclistilor pe drumurile publice referitor la traversarea pe trecerile de pietoni si
trecerea strazilor.
D-nul primar Crisan Ioan este deacord cu propunerea de a fi publicat in ziarul local.
Nemaifiind alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local Vladimirescu din data de 27.06.2017 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
HARLAU DACIAN-ALIN

Contrasemnează,
SECRETAR
OVIDIU TANASĂ
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