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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astazi 27.09.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinara prin Dispoziţia 

Primarului nr. 280/20.09.2016 pentru data de 27.09.2016 . 
In urma apelului se constată că sunt prezenți toti cei 16 consilier locali din totalul de 17 

consilieri locali absent fiind d-nul consilier Sebin Cristian-Dimitrie. 
 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Dohangie Ioan, propune supunerea la vot a continutului 
procesului  verbal ale şedinţei ordinare din 30.08.2016 dacă nu sunt observaţii pe 
marginea modului în care a fost redactat de către d-nul secretar Tanasă Ovidiu. 

D-nul consilier Kempf Francisc ar dori ca pe viitor sa fie nominalizat nominal in procesul 
verbal de sedinta la Hotararile Consiliului local, votul fiecarui consilier local fapt stabilit de 
prevederile Legii nr.215/2001 intrucat la procesul verbal din 30.08.2016 la hotarari nu au fost 
nominalizati cei care au votat pentru. Totodata d-nul Kempf Francisc precizeaza ca dansul nu 
a afirmat niciodata ca a solicitat stergerea amenzilor d-nului consilier Pascutiu Adrian cum s-a    
mentionat in procesul verbal din 30.08.2016. 

D-nul secretar precizeaza faptul ca din procesul verbal asa cum a fost el incheiat, reiese 
modul in care si-a exercitat fiecare consilier votul referitor la textul din Legea nr.215/2001 
„dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare 
consilier local se consemnează într-un proces-verbal..” , intrucat se face prezenta la inceputul 
fiecarei sedinte si se consemneaza numarul si numele  consilierilor locali absenti precum si 
numarul celor prezenti in sala, iar la consemnarea votului sunt nominalizati distinct cei care 
voteaza impotriva sau se abtin, iar modul si cei care si au exercitat votul “pentru” reiese ca 
sunt ceilalti prezenti in sala in sedinta de Consiliul local. 

D-nul primar Crisan Ioan precizeaza faptul ca d-nul consilier Kempf a recunoscut in 
sedinta de data trecuta ca a intervenit pentru d-nul Belei sa presteze munca in folosul 
comunitatii in conditii mai speciale iar legat de d-nul consilier Pascutiu, dansul are multe 
amenzi pe rol si din eroare a inteles de la angajati faptul ca s-a interesat d-nul Kempf de ele si 
angajatii primariei au parut timorati de acest fapt cu punerea in aplicare a sanctiunilor . 

D-nul consilier Steop David  pentru a se evita aceste discutii contradictorii si care ar 
trebui sa aibe loc la punctual Diverse considera ca ar fi utila propunerea sa pe ordinea de zi ori 
de cate ori este necesara si ar dori ca discutiile sa fie la subiect in sedintele de Consiliu local 
pentru a se evita pierderea timpului si aceste discutii care nu au legatura cu ceea ce se 
discuta pe ordinea de zi.   

Nemaifiind discuţii şi nici observaţii pe marginea modului în care a fost redactat 
procesul verbal de şedintă, preşedintele de şedinţă, d-nul Dohangie Ioan il  supune la vot 
şi se aprobă în unanimitate, devenind Hotărârea nr.87/27.09.2016 a Consiliului 
Local Vladimirescu. 

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

şedinţa de Consiliu local si precizeaza 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  precum si faptul ca a fost adaugat un nou proiect de 
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hotarare la ordinea de zi 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.88/27.09.2016 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei 

Vladimirescu pe anul 2016 
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. 
D-nul Dohangie Cristian Seful Serviciului financiar-contabil prezinta anexa la proiectul de 

hotarare nominalizand modificarile care fac obiectul rectificarii de buget. 
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca prin aceasta rectificare avand in vedere suma 

prevazuta la bugetul comunei la capitolul asfaltari este foarte mare in acest moment si avand 
in vedere apropierea de sfarsitul anului respectiv imposibilitatea organizarii a atator licitatii iar 
prin rectificare o parte din bani vor fi trecuti la un nou capitol din buget amenjarea de trotuare 
cu pavele. Referitor la autocar se rectifica suma de bani pentru a se putea achizitiona unul 
nou si nu unul second. 

D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa stie care strazi vor fi asfaltate si care au fost 
scoase de la asfaltare prin aceasta rectificare.  

D-nul primar Crisan Ioan precizeaza ca urmeaza sa fie asfaltate strazile Caragiale, Goga, 
Closca, Florilor, legatura Slavici cu Filimon Sirbu si partea din Roaita ramasa neasfaltata iar 
legat de strazile care s-au scos in buget e previzionata  suma de bani, nu s-au stabilit la 
aprobarea bugetului care strazi sa fie asfaltate pentru a putea spune ca acestea au fost 
scoase acum de la asfaltare.   

D-nul consilier Steop David este impotriva pozitiei din buget care se refera la achizitia 
autocarului, intrucat este o suma considerabila si ar trebui ca acesti bani sa fie investiti in alta 
directie si atrage atentia asupra faptului ca in zona strazii Garii sunt necesare reparatii in zona 
blocurilor si trotuare de asemenea in aceasta zona. D-nul consilier stie faptul ca cei din blocul 
G 36 nu sunt racordati la reteaua de canalizare si astfel exista riscul ca pivnita blocului sa 
devina un focar de infectii intrucat i s-a spus ca canalizarea blocului se deverseaza intr-un 
racord de apa pluviala vechi care se indrepta spre fostul combinat chimic. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca stie de problema blocului G 36 dar este vorba 
de un bloc privat care la aceasta data nici macar nu este intabulat si s-a demarat aceasta 
procedura. Referitor la zona blocurilor s-au facut reparatii in zona si s-a reabilitat reteaua de 
canalizare chiar in acest an iar ca blocul nu este legat la reteaua de canalizare considera ca nu 
este posibil intrucat cand s-au construit blocurile e clar ca s-a avut in vedere acest fapt iar 
referitor la reparatii primaria nu poate face repratii la persoanele private. D-nul primar Crisan 
Ioan prezinta faptul ca intentioneaza sa refaca toate racordurile la blocuri si astfel 
modernizarea canalizarii se va transpune si in inlocuirea racordurilor la blocuri.  
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D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa stie cum s-a ajuns la suma de 1.256.000 pentru 
pavele si ar dori sa vada lista de cheltuieli si se intreaba daca se folosesc doar o parte din bani 
ce s-ar intampla cu restul de 50.000 ramasi nefolositi. 

D-nul primar Crisan Ioan precizeaza ca bugetul este doar o previziune si nu are in spatele 
sau lista de cantitati iar lucrarile care urmeaza sa fie achizionate se fac de pe SEAP si au in 
spate proiecte care se intocmesc in momentul in care exista suma de bani la buget iar legat 
de bani acestia nu se pierd si se trec in bugetul pe anul viitor.   

D-nul consilier Horga Dorel este deacord cu rectificarea de buget, referitor la autocar 
este bine sa fie unul nou iar cel mai bun exemplu este masina Dacia logan achizitionata acum 
10 ani noua si care si azi se prezinta in conditii foarte bune si avand in vedere ca sunt 2 soferi 
care au categoriile pentru a-l putea conduce va deservi comuna Vladimirescu pentru mult timp 
iar legat de achizitiile publice acestea se desfasoara mai nou cu respectarea unui nou act 
normativ care prevede ca achizitiile sa se faca de pe SEAP. 

D-nul consilier Crisan Cristian considera ca rectificarea privind autocarul trebuia sa se 
faca inca de la sedinta trecuta pe aceasta suma noua si daca executivul isi facea temele bine 
putea anticipa necesitatea ca autocarul sa fie nou si astfel se evita prindera lui ca pozitie la 
aceasta noua rectificare.  

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat cu 14 voturi pentru si 2 voturi impotriva (d-nii consilieri Crisan Cristian si Steop 
David) devenind Hotărârea nr.89/27.09.2016 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
2. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii « Constantin Sfirlogia », 

Bazei sportiva din Vladimirescu 
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. 
D-nul primar Crisan Ioan prezinta proiectul de hotarare si face un scurt CV al celui care a 

fost Constantin Sfirlogia si prezinta faptul ca propunerea are in spate liste cu persoane care 
sustin acest fapt. 

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr.90/27.09.2016 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.91/27.09.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 
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4. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local 
Vladimirescu în A.G.A a  S.C.  Compania de Apă Arad S.A. şi aprobarea contractului-
cadru de reprezentare pentru reprezentantul Consiliului local Vladimirescu 
mandatat să reprezinte interesele comunei Vladimirescu în  adunarea generală a 
acţionarilor la S.C Compania de Apă Arad S.A., 

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. 
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca avand in vedere incheierea mandatului de 

consilier al d-nului Popescu Dorel care a fost reprezentantul in A.G.A pentru comuna 
Vladimirescu delegat de fostul Consiliu local prin acest proiect de hotarare se aproba noul 
delegat si propunerea sa conform proiectului este in persoana lui Costea Razvan . 

D-nul consilier Oradan Rares  propune ca reprezentantul in A.G.A sa fie d-nul consilier 
Kempf Francisc.  

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre initial cu 
propunerea d-nului primar Crisan Ioan care este 9 voturi pentru, 2 voturi abtinere (d-nii 
consilieri Crisan Cristian si Steop David) si 5 voturi impotriva(d-nii consilieri Ardelean 
Oltean, Dohangie Ioan, Kempf Francisc, Oradan Rares, Pascutiu Adrian) devenind Hotărârea 
nr.92/27.09.2016 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul consilier Dohangie Ioan 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 Farcas Gheorghe îl propune pe d-nul consilier Horga Dorel pentru funcţia 
de preşedinte de şedintă. 

D-nul consilier Kempf Francisc  îl propune pe d-nul consilier Oradan Rares pentru funcţia 
de preşedinte de şedintă. 

Nemaifiind alte propuneri preşedintele de şedintă supune votului propunerea ca d-nul 
consilier Horga Dorel să fie ales preşedinte de şedintă care se aprobă 9 voturi pentru, 2 
voturi abtinere (d-nii consilieri Crisan Cristian si Steop David) si 5 voturi impotriva(d-nii 
consilieri Ardelean Oltean, Dohangie Ioan, Kempf Francisc, Oradan Rares, Pascutiu Adrian) 
devenind Hotărârea nr.93/27.09.2016 a Consiliului Local Vladimirescu. 

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

Consiliului local Vladimirescu din data de 27.09.2016 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 


