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Încheiat astazi 28.03.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă de indata prin Dispoziţia 

Primarului nr.98/22.03.2017 pentru data de 28.03.2017 . 
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 28.02.2017  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 stie daca d-nul preot Ardelean Flavius si   d-
nul Zene Iosif care si-au exprimat disponibilitatea de a face parte din Consiliul Comunitar au 
fost cooptati in Consiliul Comunitar. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca la prima sedinta vor fi convocati si cei doi. 
          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.24/28.03.2017 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 
 

Preşedintele de şedintă d-nul Mag Mihai 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 Mag Mihai supune la vot ordinea de zi în forma prezentata care este aprobată 
cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr.25/28.03.2017 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Vladimirescu pe 

anul 2017 
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. 
D-nul Dohangie Cristian prezinta proiectul de buget. 
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa stie ce e prins la subcapitolul 670250  articolul 

2011 iar in ipoteza in care e prins ziarul local ar vrea sa stie care sunt costurile cu editarea lui. 
Totodata d-nul consilier ar dori ca un amendament la proiectul de hotarare in ceea ce priveste 
ziarul local din partea grupului de consilieri locali ai PSD prin care in ziarul local sa fie acordat 
un drept la replica si macar o jumatate de pagina in care sa-si prezinte activitatea desfasurata 
in calitate de consilier local. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca ziarul local este in conformitate cu prevederile 
legii 544/2001 si 52/2003 privind informarea cetatenilor comunei iar referitor la dreptul la 
replica solicitat, ziarul nu va fi politizat intrucat daca se deschide acest capitol in ziar vor 
aparea discutiile si porcaielile politice. D-nul primar Crisan Ioan ar vrea sa i atraga atentia d-
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nului Kempf ca articolele din ziar au venit ca si raspuns la ziarul cu articole mincinoase aparut 
in Vladimirescu scos de catre d-nul Kempf care ziar este un ziar ilegal neavand autorizatie de 
tiparire.Referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului daca grupul P.S.D. nu 
este deacord cu proiectul in ceea ce priveste formatul acestui ziar local ziar de informatie 
conform prevederilor legale in vigoare nu are decat sa nu voteze bugetul dar formatul ca si 
ziar de pura informatie administrativa nu se schimba. 

D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa stie de ce la remiza de pompieri suma investitiei 
care a fost la achizitia lucarii de investitie a fost de 370.000 lei acum in buget este de 525000 
lei si care au fost motivele suplimentarii ei. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca valoarea prezentata de d-nul Pascutiu nu a 
suferit nici o modificare prin act aditional doar ca la acea valoare se adauga T.V.A. ul care se 
plateste din bugetul local precum si necesitatea asigurarii utilitatilor iar legat de suma din 
buget tot ce ramane dupa realizarea investitiei prin rectificarea de buget va primi o noua 
destinatie. 

D-nul consilier Crisan Cristian ar dori ca la nivelul comunei Vladimirescu sa se aibă in 
vedere zona parcurilor si ar fi ideal montarea unor limitatoare de viteza si a unor semne cu 
restrictii de viteza. Totodata in parc ar trebui avut in vedere stabilirea unui program de liniste 
iar colaborarea cu postul de politie din Vladimirescu sa devina mai stransa intrucat dupa 
miezul noptii sunt multi tineri care raman in parc si produc pagube, fac galagie iar prezenta 
politistilor ar fi binevenita pentru a preveni unele acte de teribilism.In incheiere d-nul consilier 
apreciaza necesitatea instalarii a unor noi camere video in aceste zone pentru a putea fi 
identificati mai usor cei care produc acte de vandalism . 

D-nul consilier Harlau Alin considera ca o solutie ar putea fi niste semafoare limita de 
viteza instalate in respectivele zone. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca pe viitor printr-un proiect de hotarare va 
cauta o solutie pentru constructia de denivelari pe strazile pe care se impune prezenta lor iar 
legat de introducerea de noi camere video la capitolul de achizitii se are in vedere asigurarea 
cumpararii de 2 camere sa fie introduse la intrarea si iesirea din localitate precum si in toate 
zonele publice din comuna. 

D-nul consilier Steop David ar dori ca la capitolul invatanmant sa se aibă in vedere 
stimularea elevilor care la examenul pentru admitere in liceu care obtin nota de peste 9 sa 
beneficieze de premiere din partea primariei si totdata ar dori sa se aibă in vedere asfaltarea 
zonei blocurilor de pe strada Garii . 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca sunt bani prevazuti pentru acordarea catre elevii cu 
rezultate bune si propunerea dansului va fi luata ca si reper in viitoarele discutii cu directoare 
scolii din Vladimirescu iar in acest an se vor realiza si lucrari de asfaltare in zona blocurilor. 

D-nul consilier Pascutiu Adrian aduce un amendament prin care solicita  ca valoarea 
stabilita la investitii respectiv remiza pompieri sa fie diminuata la valoarea stabilita de licitatie 
iar restul de bani ramasi sa fie realocati pentru o lucrare la fatada Caminului cultural din 
Mandruloc. 

D-nul primar Crisan Ioan ar dori ca in acesti ani pana in preajma campaniei electorale cei 
alesi in Consiliul local sa renunte a mai face efectiv campanie electorala,iar votul in Consiliul 
local sa se acorde daca proiectul este benefic pentru cetatenii comunei iar legat de 
amendamentul d-nului Pascutiu daca la contractul semnat pentru valoarea avansata pe SEAP 
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exista vreun act aditional de majorare a pretului stabilit la realizarea achizitiei atunci poate sa-
si permita sa acuze primaria de afaceri necurate. 

D-nul consilier Huzur Dorel ar dori sa aduca un amendament la buget si ar dori ca la 
nivel social sa se aibă in vedere asigurarea acelorasi conditii pentru cetatenii localitatilor 
apartinatoare ca cele ale cetatenilor din Vladimirescu si ar dori ca si cluburile sportive din 
localitati sa beneficieze de conditii ca si cele din Vladimirescu. De asemenea d-nul consilier ar 
dori avut in vedere realizarea unor reparatii pe strada care duce la moara din Mandruloc 
deoarece pe ea circula masini de mare tonaj si ar dori sa se ia masuri de reglemetare a 
tonajului admis pe respectivele strazi. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca la nivelul localitatilor nu se fac diferente iar in 
ceea ce priveste ajutorul in materie de social in Horia sunt cei mai multi beneficiari iar la 
Mandruloc cetatenii localitatii sunt de bun simt si nu vin sa ceara ajutor din partea primariei. 
Legat de partea sportiva in acest an au fost in cantonament la Moneasa toate echipele de 
fotbal ale comunei fara a exista un numar prestabilit de jucatori care sa mearga in cantoment 
fiecare echipa a trimis cati jucatori a dorit iar legat de bazele sportive la Mandruloc s-a 
modernizat baza sportiva, are sistem de irigatie, se va construi o tribuna in acest an de 125 
locuri conditii care sunt si vor fi si la Horia si sunt acum si la Vladimirescu. Legat de conditiile 
strazilor pe sate asfaltul este mai bine facut decat pe localitatea Vladimirescu iar raportat la 
investitii, acestea au vizat toate localitatile apartinatoare si toate au beneficiat de aproximativ 
aceleasi conditii ca si localitatea Vladimirescu dar trebuie avut in vedere faptul ca majoritatea 
mare a veniturilor din bugetul comunei Vladimirescu le aduce localitatea Vladimirescu.         

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat cu 12 voturi pentru si 4 voturi abtinere (d-nii consilieri Kempf Francisc, Oradan 
Rares, Pascutiu Adrian si Huzur Doru) devenind Hotărârea nr. 26/28.03.2017  a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 

2. Proiect de hotarare privind utilizarea  sumei de 100.000 lei pentru 
finanţarea serviciilor artistice si a cheltuielilor de protocol prilejuite de sărbătoarea 
“Zilelor comunei Vladimirescu” în anul 2017 şi a sumei de 10.000 lei pentru 
finantarea sărbătorii „Kirchweih” alocate în bugetul local aprobat  

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. 
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca suma din acest an este aceeasi cu cea 

aprobata si anul trecut pentru organizarea Zilelor comunei iar fundatia Banatia si a dat acordul 
pentru organizarea si in acest an in aceleasi conditii a sărbătorii „Kirchweih”. 

D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa stie daca anul trecut a fost cheltuita intreaga 
suma de bani pentru organizarea Zilelor comunei Vladimirescu. 

D-nul primar prezinta faptul ca intreaga suma aprobata a fost cheltuita pentru 
organizarea Zilelor comunei. 

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.27/28.03.2017 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 
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3. Proiect de hotărâre  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. 
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.28/28.03.2017 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Planului de Reparatii pe 

anul 2017 pe domeniul public local al comunei Vladimirescu concesionat 
Companiei de apa Arad S.A. care se realizeaza din fondurii IID 

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. 
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca proiectul de hotarare vizeaza aprobarea 

sumei de bani de 30.000 lei si cu acesti bani se vor schimba conductele vechi de azbociment 
precum si schimbarea conductei de apa legatura cu loc. Mandruloc. 

D-nul consilier Crisan Cristian prezinta faptul ca pe str.22 Decembrie un camin de 
bransament s-a realizat mult peste nivelul carosabilului si cei de la Companie ar trebui sa fie 
mai atenti la realizarea acestor constructii respectiv receptionarea lor. 

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.29/28.03.2017 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
 Preşedintele de şedinţă d-nul consilier Mag Mihai 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 Harlau Alin pentru funcţia de 
preşedinte de şedintă. 

D-nul consilier Kempf Francisc  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 Harlau Alin să fie ales preşedinte de şedintă care se obtine 8 voturi din numarul 
consilierilor prezenti respectiv d-nii consilieri Boja Florinel, Costea Razvan, Farcas Gheorghe, 
Harlau Dacian, Hotaran Sorin, Ioja Elita, Kovacs Stefan, Mag Mihai. 

Avand in vedere situatia de egalitate de voturi de 8 voturi pentru fiecare propunere de 
presedinte de sedinta, d-nul consilier Crisan Cristian precizeaza ca dansul este deacord ca 
pentru urmatoarele 3 luni ca d-nul consilier Harlau Alin sa fie ales in functia de presedinte de 
sedinta. 
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Avand in vedere precizarea d-nului consilier Crisan Cristian, presedintele de sedinta d-nul 
Mag Mihai supune din nou la vot propunerea ca  d-nul consilier Harlau Alin să fie ales 
preşedinte de şedintă care se aprobă 10 voturi pentru din numarul consilierilor prezenti 
respectiv d-nii consilieri Boja Florinel, Costea Razvan, Farcas Gheorghe, Harlau Dacian, 
Hotaran Sorin, Ioja Elita, Kovacs Stefan, Mag Mihai, Crisan Cristian, Steop David devenind 
Hotărârea nr.30/28.03.2017 a Consiliului Local Vladimirescu. 

    
 

Nemaifiind  alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare   a 
Consiliului local Vladimirescu din data de 28.03.2017 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 

 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ 
                              MAG MIHAI                                                             SECRETAR 
                                                                                                     TANASǍ OVIDIU       

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


