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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28.11.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia
Primarului nr. 416/21.11.2017 pentru data de 28.11.2017.
În urma apelului se constată că sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 17
consilieri validați.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan, propune supunerea la vot a
conținutului procesului verbal al şedinţei ordinare ce a avut loc în data de 31.10.2017, 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 prezinte referitor la procesul verbal de la
sedinta trecuta cateva pasaje din sentinta unde se constata faptul ca taxa de arenda a fost
sistata de data de 31.12.2016 iar suma de 500 lei achitata cu acest titlu a fost compensata
prin acceptul expres al acestuia cu obligatiile de plata ale acestuia datorate pentru anul 2017
intrucat reclamantul datora pentru anul 2017 o suma de 530 lei. D-nul consilier considera ca
daca taxa de arenda a fost pierduta in instanta ea nu trebuia sa se regaseasca intre taxele pe
anul 2018 .
Nemaifiind discuţii şi nici observaţii pe marginea modului în care a fost redactat
procesul verbal de şedință, preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean–Oltean Ioan îl supune
la vot şi este aprobat cu 17 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 114/28.11.2017 a
Consiliului Local Vladimirescu.
Preşedintele de şedintă d-nul Ardelean-Oltean Ioan prezintă ordinea de zi propusă pentru
şedinţa de Consiliu Local.
D-nul consilier Steop David propune adaugarea punctului diverse pe ordinea de zi pentru
a putea discuta unele probleme stringente ale comunei.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi, preşedintele de
şedință, d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot ordinea de zi impreuna cu punctul Diverse
care este aprobată în unanimitate cu 17 voturi pentru, devenind Hotărârea nr.
115/28.11.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei
Vladimirescu pe anul 2017
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Dohangie Cristian Seful Serviciului financiar-contabil prezinta anexele la
proiectul de hotarare.
D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori avand in vedere investitiile la Caminele
culturale din comuna sa se aibă in vedere repararea fatadei Caminului cultural din Mandruloc.
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Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
116/28.11.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
2.Proiect de hotărâre privind avizarea rețelei de învățământ
preuniversitar de stat pentru anul 2018-2019 în comuna Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
117/28.11.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
3.Proiect de hotarare privind înregistrarea Primăriei comunei Vladimirescu
în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând
cardul bancar
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
118/28.11.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor
primite în baza Legii nr.15/2003
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată
care este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
119/28.11.2017 a Consiliului Local Vladimirescu.
5.Diverse
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa discute problema banilor pentru achizitia
de cadouri pentru copiii scolilor si gradinitelor din Vladimirescu si sa si asume consilierii locali
aprobarea acesteia prin Hotarare de Consiliul local.
D-nul viceprimar Mag Mihai prezinta faptul ca sunt 880 de copiii in sistemul de
invatamant al comunei Vladimirescu si la aceasta ora s-au strans din donatii 3000 lei si a mai
fost deacord cineva cu o sponsorizare de 3000 lei si ar trebui in opinia sa sa se stranga 8000
lei pentru a putea fi achizitionate cadouri pentru toti copiii si d-na directoare anul trecut s-a
descurcat cu o suma de 5000 lei primita tot din sponsorizari.
D-nul consilier Huzur Dorel prezinta faptul ca sunt probleme la iluminatul public nu
sunt prinse unele becuri bine pe stalp si la bataile vantului se intrerupe iluminatul pe unii
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stalpi. Totodata d-nul consilier ar dori sa atraga atentia asupra faptului ca daca acum s-a
reparat termometrul din statia din Mandruloc acum a constatat faptul ca ceasul din statie s-a
defectat iar la dispensarul din Mandruloc e o problema cu pristerul si ar dori sa intrebe daca ar
putea organiza un bal pentru tinerii din Mandruloc la Caminul cultural din Mandruloc.
D-nul viceprimar Mag Mihai este deacord ca sunt probleme cu unele becuri de pe
stalp pentru ca uneori nu fac contact dar dansul la fiecare reclamatie primita pe probleme de
iluminat se ocupa de ea si il notifica pe Muntoiu Daniel iar legat de bal se poate organiza la
Mandruloc crede ca sala e libera dar sa fie intrare libera ar fi normal.
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa atraga atentia asupra faptului ca multi
cetateni din Horia si Mandruloc ar dori sa sa fie amenajate si satele cu iluminat ornamental
specific de sarbatori.
D-nul viceprimar Mag Mihai prezinta faptul ca la aceasta ora este amenajat centrul
localitatii Horia in special parcul din centru fiind luminat ornamental la nivelul localitatii
centrului localitatii Vladimirescu iar pentru localitatile Mandruloc si Cicir care ar trebui sa fie
obiectivele iluminate ornamental de sarbatori pentru ca sunt bisericile ortodoxe care se stie ca
sunt zone tranzitate de cetatenii localitatii si zona dintre localitati a marketului. D-nul
viceprimar ar dori sa stie daca sunt alte opinii legate de zone din Mandruloc si Cicir care pot fi
considerate mai tranzitate de cetatenii localitatilor.
D-nul consilier Steop David are aceleasi probleme legate de activitatea de iluminat
public si ar dori sa fie stabilit un termenul de remediere pana la care orice notificare va fi
solutionata de societatea care a concesionat intretinerea sistemului de iluminat public si
aceasta sa fie trecuta in ziarul local pentru a putea cetatenii sa stie pe cine trebuie sa apeleze
in caz de nerezolvare a problemelor.
D-nul consilier local Ardelean Oltean Ioan ar dori ca in acest an sa se realizeze un
iluminat ornamental si a zonei din jurul Bisericii romano-catolice din Vladimirescu din centru
pentru ca de doi ani tot a solicitat acest lucru si ar dori sa se aibă in vedere si problemele cu
iluminatul public pe stalpi din zona bisericii.
Nemaifiind alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare
a Consiliului Local Vladimirescu din data de 28.11.2017 drept pentru care s-a încheiat
prezentul Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ARDELEAN OLTEAN IOAN

Contrasemnează,
SECRETAR,
OVIDIU TANASĂ
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