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PROCES VERBAL
Încheiat astazi 28.12.2016 cu ocazia şedinţei de indata a Consiliului Local
Vladimirescu.
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă de indata prin Dispoziţia
Primarului nr. 427/27.12.2016 pentru data de 28.12.2016 .
In urma apelului se constată că sunt prezenți 13 consilieri locali din totalul de 17
consilier, absenti fiind d-nii consilieri Crisan Cristian, Harlau Dacian, Pascutiu Adrian, Huzur
Dorel .
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
în unanimitate de cei prezenţi devenind Hotărârea nr.131/28.12.2016 a Consiliului
Local Vladimirescu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de procedura nr.264 din
28.12.2016 de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect executia
lucrarilor de investitii pentru obiectivul „Amenajare drumuri agricole in comuna
Vladimirescu, judetul Arad”,
Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia
anexată proiectului de hotărâre.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca prin acest proiect se reaproba Raportul de
procedura pentru obiectivul „Amenajare drumuri agricole in comuna Vladimirescu, judetul
Arad” care a fost refacut urmare a contestatiei depusa de S.C. Tehnocer S.R.L. raportat la
declararea ca si castigatoare a S.C. Dumexim S.R.L.. .Urmare a clarificarilor solicitate S.C.
Dumexim S.R.L a fost declarata castigatoare cu pretul de 3.081.567,77 lei +T.V.A.
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este
aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru devenind Hotărârea nr.132/28.12.2016
a Consiliului Local Vladimirescu.
Nemaifiind alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei de indata a
Consiliului local Vladimirescu din data de 28.12.2016 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
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