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PROCES VERBAL
Încheiat astazi 28.02.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă de indata prin Dispoziţia
Primarului nr.68/22.02.2017 pentru data de 28.02.2017 .
In urma apelului se constată că sunt prezenți 16 consilieri locali din totalul de 17
consilieri, absent fiind d-nul consilier Horga Dorel caruia i-a fost incetat mandatul de drept de
consilier local in cadrul Consiliului local Vladimirescu prin Ordinul de prefect nr.41/27.01.2017.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Mag Mihai, propune supunerea la vot a continutului
procesului verbal ale şedinţei ordinare din 30.01.2017 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 sa aduca in discutie faptul ca la sedinta trecuta la
proiectul cu aprobarea Consiliului Comunitar Consultativ s-a discutat de cooptarea a unor noi
membrii daca acestia vor fi deacord si dansul a luat legatura cu d-nul preot Ardelean Flavius si
d-nul Zene Iosif care si-au exprimat disponibilitatea de a fce parte din Consiliul Comunitar .
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca acest Consiliul comunitar putea fi
nominalizat si prin Dispozitie de primar iar cei care isi doresc sa faca parte din el sis a participe
la lucrarile Consiliului sunt bineveniti.
Nemaifiind discuţii şi nici observaţii pe marginea modului în care a fost redactat
procesul verbal de şedintă, preşedintele de şedinţă, d-nul Mag Mihai il supune la vot şi se
aprobă în unanimitate, devenind Hotărârea nr.17/28.02.2017 a Consiliului Local
Vladimirescu.
Preşedintele de şedintă d-nul Mag Mihai prezintă ordinea de zi propusă pentru şedinţa de
Consiliu local.
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa se discute si legat de Ordinul de prefect
nr.41/27.01.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-nului Horga
Dorel si acesta sa fie prezentat in sedinta Consiliului locxal Vladimirescu.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca Ordinul de prefect este pus in aplicare d-nul
Horga Dorel nu este prezent la sedinta Consiliului local Vladimirescu, locul lui s-a declarat
vacant. Dar avand in vedere faptul ca d-nul Horga Dorel a solicitat in instanta suspendarea
Ordinului de prefect si raportat la adresa depusa de d-nul Horga Dorel prin care Hotararea
Delegatiei permanente a ALDE precum si cea a Biroului Politic Teritorial au fost declarate nule
si nestatutare iar aceste hotarari au stat la baza adresei ALDE catre Institutia Prefectului –
Judetului Arad prin care s-a emis Ordinul de Prefect . Avand in vedere toate acestea urmeaza
ca instanta sa judece in regim de urgenta cererea de chemare in judecata a d-nului Horga
Dorel si in functie de hotararea instantei se va putea ocupa locul declarat vacant de urmatorul
candidat intrucat daca ar fi validat candidatul si d-nul consilier Horga castiga in instanta
impotriva Ordinului de Prefect atunci eventualele hotarari care s-ar lua cu votul celui declarat
consilier in locul lui ar putea fi anulate. Totodata d-nul primar este deacord cu d-nul Kempf
Francisc si se da citire asa cum s-a precizat a Ordinului de Prefect.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de
şedintă d-nul Mag Mihai supune la vot ordinea de zi în forma prezentata care este aprobată

cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr.18/28.02.2017 a Consiliului Local
Vladimirescu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar şi a situatiilor financiare pe anul 2016
Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai 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 avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul Dohangie Cristian prezinta anexele la proiectul de hotarare care au fost validate de
Finantele Publice urmare a trecerii datelor prin corelatiile si programul de contabilitate.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 19/28.02.2017 a Consiliului Local
Vladimirescu.
2. Proiect de hotarare privind avizarea rețelei de învățământ preuniversitar de
stat pentru anul 2017-2018 în comuna Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai 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 avizează proiectul în forma iniţială.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 20/28.02.2017 a Consiliului Local
Vladimirescu.
3. Proiect de hotărâre privind
aprobarea valorii
de
investiţie
a
proiectului intitulat „Infiintare centru de zi pentru copii in sistem after-school in
comuna Vladimirescu, judetul Arad”
Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai 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 avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar prezinta faptul ca impreuna cu acest proiect sunt undeva la 4-5 proiecte
accesat cu bani europeni si e clar ca si acest proiect prin implementareva aduce un sprijin
pentru modernizarea si ajutorul copiilor care vor putea beneficia de un program organizat si in
folosul parintilor care vor putea lasa copiii la program.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 21/28.02.2017 a Consiliului Local
Vladimirescu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui Act aditional la
Contractul de concesiune nr.1845/27.02.2009
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai 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 avizează proiectul în forma iniţială.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca prin acest proiect in conformitate cu
prevederile legale si cele contractuale la implinirea termenului de 8 ani stabilit prin contract
acesta poate fi prelungit cu pana la jumatate din perioada stabilita de contract. Avand in
vedere faptul ca activitatea desfasurata in acesti 8 ani a fost buna si relatia cu firma care a
castigat licitatia in 2009 a fost la un nivel normal a propus prelungirea contractului iar confrom
prevederilor legale in vigoare prelungirea contractului necesita girul Consiliului local.
D-nul consilier Kempf Francisc considera ca acest contract ar trebui sa se faca anual
confrom prevederilor legale in vigoare respectiv Legea nr.230 si in opinia sa acest serviciu
raportat la costul sau nu ar trebui externalizat si ar fi mai util cumpararea unei masini speciale
de interventii si sa fie angajat cineva pentru a fi mai usor in folosul comunitatii.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca d-nul consilier ar trebui sa vina informat in
sedinta intrucat dupa calculele sale cumpararea unui utilaj care poate costa la 20.000 Euro si
cum in materie de curent trebuie sa existe doi angjati obligatoriu pentru interventii costul
acestora sigur depaseste valoarea de 1700 lei/luna +T.V.A. cat este valoarea de acum a
contractului de concesiune a iluminatului public.
D-nul consilier Pascutiu Adrian considera ca o solutie ar fi angajarea cu 2 ore si in opinia
sa ar trebui scos la licitatie in 2018 prin procedura de licitatie.
D-nul primar Crisan Ioan considera ca nici aceasta propunere nu e una viabila intrucat
unul cu 2 ore nu va putea face o interventie la ora 20 seara ca va spune ca el are doar 2 ore
contract pe zi si totodata avand in vedere ca d-nul consilier a luat cuvantul ar dori sa prezinte
Consiliului local faptul ca la fiecare sedinta inainte sau dupa d-nul consilier Pascutiu Adrian
solicita devize de lucrari si documentatii care au stat la baza unor achizitii publice iar pentru
intocmirea acestor intregi documentatii este necesar sa se ocupe un functionar public sa
mearga in arhiva sa caute actele, sa le faca copii si sa le puna la dispozitia d-nului consilier
astfel pentru munca depusa de cautare in arhiva si pentru copiile facute va trebui ca d-nul
consilier sa plateasca sa le primeasca. D-nul primar precizeaza ca toate documentele ii stau la
dispozitie d-nului consilier Pascutiu si faptul ca dansul motiveaza ca nu este transparenta
aceasta se poate vedea prin filmarea sedinteor si punerea lor pe site, prin postarea pe site a
draftului privind posibila ordine de zi sa poata fi consultat de toti consilierii locali. D-nul primar
precizeaza ca acest comportament al d-nului consilier are la baza intentia d-nului Pascutiu de
a obtine lucrari de la primarie intrucat d-nul primar are martori care au confirmat ca d-nul
Pascutiu ar fi spus „ca daca batranul nu mi da lucrari il voi tot sicana” si de asemenea d-nul
Pascutiu crede ca nu se stie faptul ca are interpusi prin care participa la licitatiile organizate
avand firme la alte adrese decat cea de domiciliu. D-nul primar precizeaza ca datoria
consilierilor locali in Consiliul local e sa sustina binele comunitatii si in activitatea lor sa puna
ceteanul pe primul loc si nu interesul personal.D-nul primar Crisan Ioan apreciaza ca in
conditiile in care d-nul consilier Pascutiu continua sa practice acest santaj se va adresa
parchetului.
D-nul consilier Pascutiu Adrian precizeaza ca d-nul primar este „un mincinos cronic” .
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D-nul consilier Steop David ar dori ca firma care detine serviciul concesionat sa ofere un
timp de raspuns pentru problemele ridicate.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 11 voturi pentru si 6 voturi impotriva (d-nii consilieri Ardelean Oltean,
Dohangie Ioan, Kempf Francisc, Oradan Rares, Pascutiu Adrian si Huzur Doru) devenind
Hotărârea nr. 22/28.02.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor
primite în baza Legii nr.15/20036. Proiect de hotarare privind aprobarea
cumpărării directe a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003
Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai 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 avizează proiectul în forma iniţială.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 23/28.02.2017 a Consiliului Local
Vladimirescu.
6. Prezentare raportului privind activitatea primarului comunei Vladimirescu
pe anul 2016
D-nul primar Crisan Ioan prezinta Consiliului local raportul privind activitatea
desfasurata in care este cuprins si gestionarea patrimoniului public si privat al comunei
Vladimirescu pentru anul 2016.
D-nul secretar prezinta faptul ca aceeasi datorie de prezentare a raportului de activitate
intra si in obligatia consilierilor locali si sunt invitati sa l depuna la sedintele viitoare de Consiliu
local.
Nemaifiind alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local Vladimirescu din data de 28.02.2017 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MAG MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
TANASǍ OVIDIU

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