
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astazi 30.01.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă de indata prin Dispoziţia 

Primarului nr.28/20.01.2017 pentru data de 30.01.2017 . 
In urma apelului se constată că sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 17 

consilieri. 
Preşedintele de şedinţă, d-nul Mag Mihai, propune supunerea la vot a continutului 

procesului verbal ale şedinţei ordinare din 21.12.2016, al procesului verbal ale 
şedinţei de indata din 28.12.2016 si procesul verbal ale şedinţei de indata din 
09.01.2017  dacă nu sunt observaţii pe marginea modului în care au fost redactate de către   
d-nul secretar Tanasă Ovidiu. 
          Nemaifiind discuţii şi nici observaţii pe marginea modului în care au fost redactate 
procesele verbale de şedintă, preşedintele de şedinţă, d-nul Mag Mihai le supune la vot şi 
se aprobă în unanimitate, devenind Hotărârea nr.4/30.01.2017 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 
 

Preşedintele de şedintă d-nul Mag Mihai 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 Mag Mihai supune la vot ordinea de zi în forma prezentata care este aprobată 
cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.5/30.01.2017 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea infiintarii Consiliului Comunitar 

Consultativ 
Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 

anexată proiectului de hotărâre. 
Comisia Economica avizeaza proiectul cu amendamentul ca in Consiliul Comunitar 

Consultativ sa faca parte si d-nul preot greco-catolic Ardelean Oltean Ioan. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Sociala avizează proiectul în forma iniţială. 
D-nul consilier Kempf Francisc aduce un amendament si considera ca din Consiliul 

Comunitar Consultativ ar trebui de asemenea sa faca parte toti preotii ortodoxi de pe raza 
comunei Vladimirescu care nu au fost nominalizati in proiect precum si preotul catolic Balogh 
Ladislau si poate ar fi cazul sa fie prinsi pastori de la cultele neoprotestante. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca preotii ortodoxi amintiti au fost intrebati si au 
refuzat politicos iar cel catolic a spus acelasi lucru .  

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru cu amendamentul ca d-nul Ardelean Oltean 
Ioan sa faca parte din Consiliul devenind Hotărârea nr. 6/30.01.2017  a Consiliului Local 
Vladimirescu. 
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2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrari de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2017. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economica avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Sociala avizează proiectul în forma iniţială. 
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 

aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 7/30.01.2017  a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordării ajutorului de urgenţă din 
bugetul  local al comunei Vladimirescu familiilor sau persoanelor singure pentru 
alte situatii deosebite decât cele stabilite prin art.28 alin.2 din Legea nr.416/2001  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economica avizează proiectul cu amendamentul ca suma care se acorda sa fie 
de 700 lei . 

Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială dar precizeaza ca s-a discutat in 
cadrul Comisie raportat la suma sa fie de 1.000 lei. 

Comisia Sociala avizează proiectul în forma iniţială. 
D-nul consilier Ardelean Oltean Ioan precizeaza ca s-a discutat ca suma sa fie de 700 lei 

in comisia economica ca si amendament si ar trebui vazut fiecare caz in parte intrucat sunt 
cetateni care solicita ajutorul si nu au venit dar inrealitate au lucrat in strainatate. 

D-nul consilier Steop David ar dori sa stie in anii trecuti daca s-a consumat toata suma 
prevazuta in bugetul local pentru acordarea acestui ajutor. 

D-nul primar Crisan Ioan este deacord cu orice suma propusa ca amendament dar 
trebuie avut in vedere ca vor fi majoarari salariale iar oala comuna in ceea ce priveste 
serviciile sociale va fi diminuata de cresterile salariale care vor fi de 20 % iar in ipoteza in care 
suma va fi sa fie de 1000 lei exista riscul sa fie terminata raportat la numarul de cereri care 
pot fi pe parcursul unui an. 

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat cu 14 voturi pentru si 3 voturi abtinere (d-nii consilieri Huzur Dorel, Kempf 
Francisc si Pascutiu Adrian) cu amendamentul ca suma sa fie de 700 lei devenind Hotărârea 
nr. 8/30.01.2017  a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Actului Adițional la Actul Constitutiv,  

Actul Constitutiv, Actul Adițional la Statut şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care 
comuna Vladimirescu este membru asociat 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economica avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
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D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca proiectele  de hotarare sunt legate intre ele si 
datorita comunei Vladimirescu care a atras atentia asupra unor clauze din caietul de sarcini 
care a fost modificat la cererea expresa a noastra au fost scoase unele prevederi care 
indatorau bugetul local pentru surplusul de gunoi care era colectat de la cetateni si totodata a 
fost instituita obligatia prestatorilor sa si incaseze taxele.   

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 9/30.01.2017  a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
5. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de 

salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din 
industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, 
din judeţul Arad, - Zona 1 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economica avizează 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 cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 10/30.01.2017  
a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
6. Proiect de hotarare 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 avizează 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 cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 11/30.01.2017  
a Consiliului Local Vladimirescu. 

  
7. Proiect de hotarare privind aprobarea/ratificarea Contractului de prestari 

servicii nr. 133:07.01.2016/2700:08.01.2016 si Actului aditional nr. 1 la contract 
Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 

anexată proiectului de hotărâre. 
Comisia Economica avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca acest contract se refera la serviciile de 

prestari raportat la dosarele de insolventa precum si gestionarea relatiei cu lichidatorul judiciar  
dosare cu un grad mare de dificultate care daca nu respecta rigorile legii riscam sa pierdem 
sume importante de bani. 
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 D-nul consilier Kempf Francisc considera ca ar fi mai bine daca primaria ar avea angajat 
un jurist care ar putea pregati actele premergatoare la dosarul de insolventa si astfel s-ar 
diminua suma care se plateste la societate. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca in momentul in care postul de jurist este 
ocupat in organigrama legea nu ti mai permite sa inchei contracte de prestari servicii de speta 
juridica si raportat la salarizarea din administratia publica locala cel angajat ar fi un incepator 
si astfel poate s-ar comite erori si s-ar pierde sume importante de bani. 
 D-nul consilier Steop David ar dori sa stie de ce nu mai urmeaza sa fim reprezentati in 
instanta de firma de consilieri juridici din trecut. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca conform prevederilor legale consilierii 
juridici nu mai pot reprezenta prin contract comuna in instanta. 

  Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat cu 14 voturi pentru si 3 voturi abtinere (d-nii consilieri Huzur Dorel, Kempf 
Francisc si Pascutiu Adrian) devenind Hotărârea nr. 12/30.01.2017  a Consiliului Local 
Vladimirescu. 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea/ratificarea Contractului de 
asistenta juridica nr. 105250-50:25.11.2016/12866:29.11.2016 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economica avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca s-a incheiat acest contract cu d-na avocata la pretul 

pe care l am avut cu firma de juristi cu mentiunea ca la d-na avocata nu se mai plateste 
T.V.A. ul ceea ce inseamna o diminuare a cu 20 % a cheltuielor. 

D-nul consilier Kempf Francisc considera ca angajarea unui jurist pentru intocmirea 
actelor juridice premergatoare ar putea diminua de asemenea costurile cu reprezentarea in 
instanta. 

D-nul primar prezinta faptul ca angajarea unui jurist in primarie atrage imposibilitatea 
incheierii unui contract de asistenta juridica. 

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat cu 14 voturi pentru si 3 voturi abtinere (d-nii consilieri Huzur Dorel, Kempf 
Francisc si Pascutiu Adrian) devenind Hotărârea nr. 13/30.01.2017  a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
9. Proiect de hotarare privind derularea procedurii de achizitie publica 

pentru proiectul “Infiintare Centru de zi pentru copii in Sistem After –School in 
comuna Vladimirescu, judetul Arad “  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economica avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
D-nul consilier Kempf Francisc il propune ca sa faca parte din Comisia de evaluare pe    

d-nul consilier local Pascutiu Adrian. 
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D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca nu este permisa fiind vorba de un conflict de 
interese intrucat nici dansul in calitate de primar nu poate face parte din comisie dar daca     
d-nul consilier Pascutiu doreste sa fie prezent la deschiderea ofertelor il va invita la fiecare 
etapa a licitatiei sa priveasca dar fara sa poate lua cuvantul sau a obiecta raportat la deciziile 
comisiei. 

 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. 14/30.01.2017  a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
10. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special  

reprezentantului comunei Vladimirescu în A.G.A la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad pentru 
anul 2017 să aprobe cuantumul anual al cotizatiei şi proiectul bugetului de venituri 
şi cheltuieli  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 
anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economica avizează 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 cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 15/30.01.2017  
a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
11. Proiect de hotarare privitoare la aprobare Regulamentului de organizare si 

functionare a Caminului Cultural din  Localitatea Vladimirescu judetul Arad. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Mag Mihai prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia 

anexată proiectului de hotărâre. 
Comisia Economica avizează proiectul în forma iniţială. 
Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială. 
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca avand in vedere investitiile derulate la Caminul 

cultural este absolut necesar stabilirea unui Regulament de organizare . 
Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 

aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 16/30.01.2017  
a Consiliului Local Vladimirescu. 

In incheiere SCMS  Dragan Alin Seful Politiei comunale Vladimirescu prezinta raportul 
privind  activitatea desfasurata pe anul 2016. 

Nemaifiind  alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare   a 
Consiliului local Vladimirescu din data de 30.01.2017 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 


