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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi 28.08.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia 

Primarului nr. 267/20.08.2018 pentru data de 28.08.2018. 
În urma apelului se constată că sunt prezenți 15 consilieri locali din totalul de 17 consilieri 

validați, d-nul consilier Ardelean Oltean Ioan care a anuntat ca intarzie 10 minute si d-nul 
consilier Harlau Dacian Alin. 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian, propune supunerea la vot a conținutului 
procesului verbal al şedinţei ordinare din 31.07.2018, 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 şedință, preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian il supune la vot şi este 
aprobat cu 15 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 82/28.08.2018 a Consiliului 
Local Vladimirescu. 

 
Preşedintele de şedintă d-nul Pascutiu Adrian prezintă ordinea de zi propusă pentru 

şedinţa de Consiliu Local . 
D-nul consilier Kempf Francic propune introducerea punctului Diverse pe ordinea de zi 

care se aproba cu 8 voturi pentru si 7 voturi abtinere (d-nii consilieri Mag Mihai, Boja 
Florinel, Costea Razvan, Farcas Gheorghe, Hotaran Sorin, Ioja Elita, Kovacs Stefan).  

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de 
şedință, d-nul Pascutiu Adrian supune la vot ordinea de zi impreuna cu punctul Diverse, care 
este aprobată în unanimitate cu 15 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 
83/28.08.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 
  

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea scaderii din evidenta analitica a 
creantelor fiscale pentru care s-a implinit termenul de prescriptie de 5 ani de la 
data declararii insolvabilitatii  
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială. 

 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 15 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
84/28.08.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 
 In sala intra d-nul consilier Ardelean Oltean Ioan astfel in sala sunt prezenti 16 consilieri 
locali din din totalul de 17 consilieri validati. 

 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii creantelor debitorilor 

persoane fizice declarati in stare de insolvabilitate din evidenta curenta si trecerea 
lor intr-o evidenta separata conform art. 265 din Legea 207/2015 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 
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Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială. 

 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
85/28.08.2018 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 Pascutiu Adrian prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială. 

 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
86/28.08.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului situat în loc. 

Vladimirescu str. Gării Bl. B-10 ap.2 din fondul comunei Vladimirescu inscris in C.F. 
311338 –C1-U5 cu nr. top.3850/3/1;3851;3852/3853/1/1/1; 
3854/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/II, actualului chirias Bosinceanu Maria, 
apartament din fondul comunei Vladimirescu in baza Legii nr.85/1992 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca actuala chiriasa Bosinceanu Maria a 
apartamentului situat în loc. Vladimirescu str. Gării Bl. B-10 ap.2 din fondul comunei 
Vladimirescu inscris in C.F. 311338 –C1-U5 cu nr. top.3850/3/1;3851;3852/3853/1/1/1; 
3854/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/II a solicitat aprobarea vanzarii apartamentului si urmare a 
evaluarii efectuate in conformitate cu prevederile legale, apartamentul se vinde la valoarea 
stabilita in raportul de expertiza.  

Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială. 

 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
87/28.08.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a 2 terenuri  intravilane, 
proprietate privata a comunei Vladimirescu înscrise în C.F.300535 cu nr. top 
300535 în suprafata de 155 mp şi C.F. 316328 cu nr. top 316328 în suprafata de 53 
mp 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială. 

 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca propunem alipirea  a 2 terenuri  intravilane, 
proprietate privata a comunei Vladimirescu înscrise în C.F.300535 cu nr. top 300535 în 
suprafata de 155 mp şi C.F. 316328 cu nr. top 316328 în suprafata de 53 mp rezultând 
parcela cu nr. cad.316542 cu suprafata de 208 mp  conform schiţei de alipire, iar ulterior noua 
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suprafata rezultata dupa unificare urmeaza sa faca obiectul unui proiect hotarare de aprobare 
a concesionarii prin licitatie publica intr-o sedinta viitoare. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
88/28.08.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 
 
 6. Diverse 
 D-nul consilier Huzur Dorel prezinta faptul ca in data de 09.09.2018 se va organiza 
Ruga la Mandruloc si ar dori ca scena de la zilele comunei Vladimirescu sa fie folosita cu ocazia 
acestui eveniment si ar dori sa stie daca se va putea aduce si monta la Mandruloc. 
 D-nul primar Crisan Ioan este deacord desi montarea scenei si transportarea ei va 
necesita niste cheltuieli bugetare si plata unui specialist care sa urmareasca montarea ei si 
totodata daca se doreste si partea de sonorizare, aceasta va necesita inchirierea, intrucat 
procedura de achizitie a sonorizarii pentru scena nu este finalizata la aceasta data. 
 D-nul consilier Huzur Dorel ar dori sa fie prezenta si sonorizarea profesionista de la 
Zilele comunei Vladimirescu pentru ca dansul are o sonorizare dar care nu se ridica la 
anvergura celei folosita la evenimentul din luna Mai in Vladimirescu. 
 D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa i se puna la dispozitie Vinerea inainte de ziua 
de Marti a sedintei, un dosar de sedinta pentru a putea fi facute copii pentru colegii consilieri 
pentru ca nu toate materialele din dosar sunt puse pe site si de asemenea sa fie publicate in 
ziarul local procesele verbale ale sedintelor de Consiliu local. 
 D-nul primar Crisan Ioan considera ca avand in vedere ca toate materialele din dosar 
sunt pe site asa cum s-a stabilit ca si modalitate de lucru prin Regulamentul de functionare a 
Consiliului local, fiecare consilier le poate vedea si tipari de acolo, si pe cale de consecinta nu 
este deacord cu scoaterea unui dosar de sedinta din primarie pentru a putea fi copiat iar 
referitor la procesele verbale de sedinta acestea sunt prezente in paginile ziarului local in 
fiecare luna poate nu in ziarul imediat daca acesta este in saptamana cu sedinta dar sunt in 
urmatorul ziar care se tipareste.       

Preşedintele de şedinţă d-nul consilier Pascutiu Adrian  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 si il propune pentru functia de presedinte de sedinta pe d-nul consilier 
Huzur Dorel. 

Nemaifiind alte propuneri preşedintele de şedință supune votului propunerea ca d-nul 
consilier Huzur Dorel sa fie ales presedinte de sedinta care este aprobata in unanimitate 
devenind Hotărârea nr. 89/28.08.2018  a Consiliului Local Vladimirescu. 
    

Nemaifiind  alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Vladimirescu din data de 28.08.2018 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

             PASCUTIU ADRIAN                                                          SECRETAR, 
                                                                                                   OVIDIU TANASĂ 
                     
      …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                        …………………………….……..      


