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Încheiat astazi 29.11.2016 cu ocazia şedinţei ordinara a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinara prin Dispoziţia 

Primarului nr. 397/21.11.2016 pentru data de 29.11.2016 . 
In urma apelului se constată că sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 17. 
Preşedintele de şedinţă, d-nul Horga Dorel, propune supunerea la vot a continutului 

procesului verbal ale şedinţei ordinare din 25.10.2016 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 şedintă, preşedintele de şedinţă, d-nul Horga Dorel il supune la vot şi 
se aprobă în unanimitate, devenind Hotărârea nr.106/29.11.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

Preşedintele de şedintă d-nul Horga Dorel prezintă ordinea de zi propusă pentru şedinţa 
de Consiliu local si precizeaza faptul ca la ordinea de zi au fost adaugate 2 noi proiecte de 
hotarare  care au fost analizat de comisiile de specialitate primind avizul acestora. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de 
şedintă d-nul Horga Dorel supune la vot ordinea de zi în forma prezentata care este aprobată 
in unanimitate de cei prezenţi devenind Hotărârea nr.107/29.11.2016 a Consiliului 
Local Vladimirescu. 

 
1. Proiect de hotărâre privind constatarea demisiei  din funcţia de consilier 

local a d-lui Sebin Cristian Dimitrie, ales pe listele P.S.D. la alegerile locale din anul 
2016. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 108/29.11.2016  
a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
2. Proiect de hotarare privind validarea în functia de consilier local, în 

Consiliul Local al comunei Vladimirescu, a d-lui Huzur Dorel, functie devenita 
vacanta prin demisia d-lui consilier Sebin Cristian Dimitrie 

Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 

Se trece la depunerea jurământului de către d-nul Huzur Dorel, prevăzut de art. 32 alin 
(1) din Legea nr. 215/2001 republicată.  

În acest sens se dă cuvântul secretarului localităţii pentru îndeplinirea procedurii 
prevăzute de lege.  

Secretarul localităţii:  ,, Jur să respect Constituţia  şi legile ţării şi să fac , cu bună 
credinţă, tot ceea ce  stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
comunei Vladimirescu . Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.  

D-nul Huzur Dorel îndeplineste obligatia depunerii juramantului în fata Consiliului local 
Vladimirescu. 



 

 

 

 

 

 

 - 2 - 

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 109/29.11.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

  
3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului comunei 

Vladimirescu pe anul 2016 
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel 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 Seful Serviciului financiar-contabil prezinta anexa la proiectul de 

hotarare nominalizand modificarile care fac obiectul rectificarii de buget. 
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa stie daca mai sunt terenuri in noua zona de 

locuinte cartierul Florilor si care este procentul de vanzare a acestora. 
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca sunt vandute marea majoritate si dupa ultima 

licitatie mai sunt aprobate pentru a fi vandute in jur de 10 terenuri care nu au fost licitate si in 
zona mai sunt neaprobate in jur de 25 de terenuri locuri de casa iar din acestea unele intra 
sub incidenta zonei de spatiu verde. 

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat cu 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (d-nii consilieri Crisan Cristian si Steop 
David) devenind Hotărârea nr. 110/29.11.2016  a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
4. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2017 
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel 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 consilier Kempf Francisc aduce un amendament din partea grupului P.S.D.prin care 

solicita ca si cota stabilita de Consiliul local Vladimirescu sa fie redusa la minimul permis de 
lege pentru anul 2017 in ceea ce priveste impozitul in cazul cladirilor rezidentiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice, impozitul in cazul cladirilor nerezidentiale aflate in proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul in cazul cladirilor rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor 
juridice, impozitul in cazul cladirilor nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice.  

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. 111/29.11.2016 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului  pe 

anul 2017 pentru Constructii speciale conform Codului Fiscal 
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 

anexată proiectului de hotărâre. 
Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
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Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 112/29.11.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
6. Proiect de hotarare privind  aprobarea scoaterii din evidenţele fiscale a 

debitoarei S.C. PETERMAN S.R.L. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel 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 şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 

aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 113/29.11.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor 

primite în baza Legii nr.15/2003 
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel 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 şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 

aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 114/29.11.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării terenului extravilan 

în suprafată de 38.348 mp înscris în C.F.300557 cu nr. top.6376  
Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel 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 vizeaza parcelarea unei suprafete 

extravilane din Cicir pentru ca o parcela rezultata in urma parcelarii cea mai mica sa faca 
obiectul ulterior a unui nou proiect pentru concesionare sau vanzare dupa finalizarea legilor 
fondului funciar.Proiectul vine pentru a raspunde solicitarii unui cetatean care avea acasa o 
afacere de produs tuica dar urmare a controlelor si a plangerilor venite din partea vecinilor 
este nevoit sa o mute din sat in afara satului. 

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 115/29.11.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 
 

9. Proiect de hotarare privind modalitatea de executie a trotuarelor pe 
domeniul public in cartierul Glogovat si Florilor  

Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economica avizeaza proiectul în forma iniţială. 
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Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca acest proiect de hotarare are la baza o 

situatie existenta la acest moment in cartierele nou infiintate unde proprietarii imobilelor care 
si-au construit case si care au dorit sa si amenajeze si domeniul public din fata caselor si-au 
construit trotuare, intrandurile la porti intrucat primaria comunei Vladimirescu nu a facut 
investitii in zona in acest sens. Acest fapt a generat din pacate o discutie pe o anumita strada 
si urmare a acestui fapt acest proiect de hotarare vine sa rezolve si sa dea o directie a 
modului in care pe viitor se vor construi trotuare pe domeniul public iar in momentul la care 
primaria va construi pe strazile respective trotuare sa aibă posibilitatea sa le demoleze daca 
contravin proiectului general. 

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat cu 16 voturi pentru si 1 vot abtinere (d-nul consilier Pascutiu Adrian)  devenind 
Hotărârea nr. 116/29.11.2016 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vladimirescu, pentru 
anul 2017 

Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel 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 şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 

aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 117/29.11.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
11. Proiect de hotarare privind derularea procedurii de achizitie publica pentru proiectul 

“MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA VLADIMIRESCU, JUDEȚUL 

ARAD” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Horga Dorel 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 şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 

aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 118/29.11.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

Nemaifiind  alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare   a 
Consiliului local Vladimirescu din data de 29.11.2016 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 

 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ 
                             HORGA DOREL                                                         SECRETAR 
                                                                                                     TANASǍ OVIDIU       
                 
                    …………………………………………………….  
                                                                                                                      ……………………………………………  
R/D:T.O 


