
 

- 1 - 

 

 ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

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

 

 
 
 
 

 

PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi 30.01.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia 

Primarului nr. 18/23.01.2018 pentru data de 30.01.2018. 
În urma apelului se constată că sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 17 

consilieri validați. 
Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David, propune supunerea la vot a conținutului 

procesului verbal al şedinţei ordinare ce a avut loc în data de 20.12.2017, 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 Steop David îl supune la vot şi 
este aprobat cu 17 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 1/30.01.2018 a Consiliului 
Local Vladimirescu. 
 

Preşedintele de şedintă d-nul Steop David prezintă ordinea de zi propusă pentru şedinţa 
de Consiliu Local și precizează faptul că la ordinea de zi au fost adăugate doua noi proiecte de 
hotărâre apartinand domnului primar in calitate de initiator care au fost prezente si in 
sedintele pe comisii.  

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi, preşedintele de 
şedință, d-nul Steop David supune la vot ordinea de zi impreuna cu cele doua noi proiecte de 
hotarare care este aprobată în unanimitate cu 17 voturi pentru, devenind Hotărârea 
nr. 2/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării  excedentului anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 excedentul care a 
rezultat la sfarsitul anului bugetar 2017 si care va fi utilizat la investitii in anul 2018. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca aceasta valoare a excedentului este 
rezultatul banilor care au fost prevazuti ca si contributia noastra la proiectele europene 
accesate in anul trecut si care nu au fost cheltuiti precum si urmare a legislatiei in materia 
achizitiilor publice care face ca o licitatie pe fonduri publice sa dureze cu tot cu contestatii si 
judecati aproximativ un an si jumatate.  
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
3/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
 

2. Proiect de hotarare privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2018 
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 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economică avizează proiectul în forma iniţială. 
 Comisia Juridică avizează proiectul în forma iniţială cu amendamentul d-nului Steop 
David ca pentru organizarea petrecerilor de sfarsit de an de elevii scolilor din Vladimirescu sa 
beneficieze de sala gratis. 

Comisia Socială avizează proiectul în forma iniţială. 
 D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca prin Hotarare de Guvern s-au adus unele 
modificari la taxele si impozitele stabilite de actele normative in vigoare si urmare a acestui 
fapt a trebuit sa le actualizeze si pe cele aprobate in prealabil de Consiliul local.Totodata la 
inchirierea salii Tineretului din Vladimirescu pentru a elimina subterfugiul gasit de cetatenii 
care inchiriau sala si declarau faptul ca numarul persoanelor nu depaseste 50 de oameni 
pentru a plati o taxa mai mica prin acest proiect stabileste taxe diferite la mai putin de 100 de 
persoane la 1000 lei si la peste 100 la 1500 lei.Referitor la amendament nu este necesar 
intrucat elevii au beneficiat tot timpul de sala gratis de a lungul timpului fiind organizate 
petrecerile de sfarsit de an in sala Tineretului .  
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
4/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei de învățământ preuniversitar 

de stat pentru anul 2018-2019 în comuna Vladimirescu 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
5/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
4. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului salariilor de baza pentru 

functionarii publici si personalului contractual din cadrul aparatului propriu al 
primarului comunei Vladimirescu 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 in conformitate cu prevederile art. 11 (1) din 

Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice “Pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din 
subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului 
judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării 
organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor 
salariaţilor” dupa ce ordonatorul a stabilit salarii de baza in conformitate cu prevederile art.11 
alin 3 precum si raportat la art.11 alin.4 “Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile 
prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar 
sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a 
viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, 
municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, 
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exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal 
aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.” 
In conformitate cu prevederile art. 38 alin (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă 
următoarele creşteri salariale  
a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor 
de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, 
premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din 
salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care 
beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat 
pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care 
personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii; 
e) prin excepţie de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în 
conformitate cu prevederile acestui articol. Avand in vedere  prevederile art. 13 Modul de 
stabilire a indemnizaţiilor lunare pentru funcţiile de demnitate public (1) Indemnizaţiile lunare 
pentru funcţiile de demnitate publică se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. 
IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare si raportat la prevederile 
HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut garantat in plata care stabileste 
salariul de baza minim brut pe tara la 1900 lei precum si urmare a prevederilor O.U.G nr. 79 
din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
si raportat si la prevederile O.U.G nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene pentru a pune in aplicare 
prevederile actelor normative in vigoare precizate mai sus incepand cu data de 01.01.2018 
propun Consiliului local Vladimirescu sub forma unui proiect de hotarare stabilirea cuantumului 
salariilor de baza pentru functionarii publici si personalului contractual din cadrul aparatului 
propriu al primarului comunei Vladimirescu conform anexelor la prezentul proiect . 
 D-na consilier Ioja Elita este deacord cu proiectul de hotarare si considera ca in acest 
moment noua grila de salarizarea la nivelul comunei este raportata la volumul de munca si 
gradul de dificultate iar avand in vedere retinerile care trec in sarcina salariatului, grilele de 
salarizare rezolva problemele ca salariatul sa nu piarda nimic la salariul net. 
 D-nul consilier Kempf Francisc este deacord cu proiectul de hotarare, avand in vedere 
ca s-a sustinut ca salariile nu depasesc 30% din buget chiar daca sunt prinse si functiile 
vacante in acest moment si avand in vedere si cele expuse raportat la anul 2018 si masurile 
fiscale stabilite de actele normative in vigoare .    
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
6/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Contractelor  
nr.401/19.12.2017, nr.402/19.12.2017 si nr.403/19.12.2017 cu S.C. DELGAZ GRID 
S.A.  pentru extinderea retelei de distributie gaze naturale  in localitatile Mandruloc 
si Cicir in noile zone de locuinte 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 avand în vedere dezvoltarea cartierelor noi 
infiintate de Primaria comunei Vladimirescu in localitatile Mandruloc si Cicir si totodata 
numeroasele cereri de introducere a retelei de distributie gaze naturale propunem realizarea 
lucrarilor de extindere a retelei de distributie gaze naturale  .  

Avand in vedere oferta inaintata de S.C. DELGAZ GRID S.A. si raportat la prevederile 
art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, prevederile art. 7 alin. 
(2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
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modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții, prevederile art. 20 și 21 din 
Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum si prevederile Legii 
nr.351/2004 Legea Gazelor propunem incheierii Contractelor  nr.401/19.12.2017, 
nr.402/19.12.2017 si nr.403/19.12.2017 cu S.C. DELGAZ GRID S.A.  pentru extinderea retelei 
de distributie gaze naturale  in localitatile Mandruloc si Cicir in noile zone de locuinte. 

Totodata in conformitate cu caietele de sarcini propunem aprobarea valorii contribuţiei 
celor interesaţi de introducerea gazului la contravaloarea în lei a sumei de 250 
Euro/consumator care urmeaza a fi platita la solicitarea certificatului de urbanism pentru 
bransament gaze naturale pentru cele 2 localitati. 

D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa stie de ce valoarea contributiei cetatenilor este 
de 250 Euro pentru noile zone iar in vatra veche este de aproximativ 50 Euro. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca gazul in vatra veche s-a introdus acum multi 
ani si la alte preturi si acum introducerea retelei de extindere a gazului se face la alte costuri si 
daca ar fi sa respectam obligatiile caietului de sarcini contributia introducerii gazului pentru 
cetateni ar fi mult mai mare dar a considerat ca intrucat la Vladimirescu se platesc 250 Euro la 
fel sa fie si pe noile zone din localitatile Mnadruloc si Cicir. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
7/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 
 

6. 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 2018 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
8/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
7. Proiect de hotarare privind acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport 

în comun persoanelor vârstnice din comuna Vladimirescu 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
9/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri 

intre comuna Vladimirescu pe de o parte si d-nul Spataru Marius Cristinel pe de 
alta parte si radierea dreptului de folosinta cu titlul gratuit acordat de Consiliul 
local al comunei Vladimirescu in baza Legii nr.15/2003 si inscrierea aceluias drept 
de folosinta cu titlul gratuit 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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. 
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca prin acest proiect de hotarare se propune 

efectuarea unui schimb de terenuri, între comuna Vladimirescu reprezentata prin Consiliul local 
al comunei Vladimirescu, pe de o parte si  d-nul Spataru Marius Cristinel pe de alta parte prin 
care comuna Vladimirescu da in schimb fara plata de sulta suprafata de 56 mp inscrisa in C.F. 
315959 nr. cad. 315959 în suprafată de 56 mp  in localitatea Horia proprietate privata a 
comunei Vladimirescu avand o valoare estimata de 8 Euro/mp si primeste in schimb de la d-
nul Spataru Marius Cristinel tot fara plată de sultă terenul proprietatea acestuia  suprafata de 
56 mp inscrisa in C.F. 314704 nr. cad. 314704 în suprafată de 56 mp situat administrativ in 
localitatea Horia avand o valoare estimata de 8 Euro/mp. Totodata prin proiectul de hotarare  
sa se aprobe radierea dreptului de folosinta cu titlul gratuit acordat de Consiliul local al 
comunei Vladimirescu in baza Legii nr.15/2003 d-nului Spataru Marius Cristinel inscris in C.F. 
314707 cu nr. cad.314707 pe o suprafata de 75 mp si inscrierea aceluias drept de folosinta cu 
titlul gratuit acordat in baza Legii nr.15/2003 in C.F. 315960 nr. cad. 315960 pe o suprafată de 
75 mp,d-nului Spataru Marius Cristinel. 

Urmare a dezmembrării terenului intravilan în suprafată de 131 mp înscris în C.F. 
314618 cu nr. cad.314618 in vederea reglementarii situatiei din localitatea Horia unde reteaua 
de gaz stradala a fost introdusa din eroare si a traversat terenul proprietate privata a d-nului 
Spataru Marius Cristinel si pe cale de consecinta acestuia i se va acorda la schimb suprafata 
rezultata din parcelare de 56 mp iar pe cei 75 mp urmeaza ai fi notata folosinta primita pe 
Legea nr.15/2003, cetateanul oferind la schimb cei 56 mp pe care trece reteaua de gaz si 
acceptand radierea folosintei de pe cei 75 mp pe care de asemenea trece reteaua de gaz. 

Avand în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.b, art.121 alin. 1 şi 4 şi art.123 
alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică local propun promovarea unui 
proiect de hotarare  privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre comuna 
Vladimirescu pe de o parte si d-nul Spataru Marius Cristinel pe de alta parte si radierea 
dreptului de folosinta cu titlul gratuit acordat de Consiliul local al comunei Vladimirescu in baza 
Legii nr.15/2003 si inscrierea aceluias drept de folosinta cu titlul gratuit.  
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
10/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa d-nei 

Crisan Liliana Mihaela, a  terenului  intravilan, curti construcţii, proprietate privata 
a comunei Vladimirescu, situat în loc. Vladimirescu str. I.C. Frimu nr.3, înscris in  
C.F. 313960 Vladimirescu cu nr.top.313960 în suprafata de 1094 mp 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 avand în vedere cererea d-nei Crișan Liliana 
Mihaela prin care solicită cumpărarea terenului aferent casei, teren proprietate privată a 
comunei Vladimirescu și raportat la prevederile art. 10, art. 20 alin. (1) şi (2), art. 121 alin. (1) 
şi (2) şi art. 123  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
propunem aprobarea vânzării prin negociere directă d-nei Crișan Liliana Mihaela, a terenului 
intravilan, curți construcţii, situat în loc. Vladimirescu str. I.C. Frimu nr.3, înscris în C.F. 313960 
Vladimirescu cu nr.top. 313960 în suprafață de 1094 mp la preţul de pornire a negocierii 
directe la 6 Euro/mp la care se adaugă T.V.A. .  
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 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea 
nr.11/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa d-

nului Ivanescu Adrian, a  terenului  intravilan, curti construcţii, proprietate privata 
a comunei Vladimirescu, situat în loc. Vladimirescu str. I.Slavici nr.25, înscris in  
C.F. 311418 Vladimirescu cu nr.top.311418 în suprafata de 131 mp 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 avand în vedere cererea  d-nului Ivanescu 
Adrian prin care solicită cumpărarea terenului aferent casei, teren proprietate privată a 
comunei Vladimirescu și raportat la prevederile art. 10, art. 20 alin. (1) şi (2), art. 121 alin. (1) 
şi (2) şi art. 123  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
propunem aprobarea vanzarii prin negociere directa d-nului Ivanescu Adrian, a  terenului  
intravilan, curti construcţii, proprietate privata a comunei Vladimirescu, situat în loc. 
Vladimirescu str. I.Slavici nr.25, înscris in  C.F. 311418 Vladimirescu cu nr.top.311418 în 
suprafata de 131 mp la preţul de pornire a negocierii directe la 6 Euro/mp la care se adaugă 
T.V.A. . 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
12/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor 

primite în baza Legii nr.15/2003 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 avand în vedere cererea d-nului Trif Claudiu 

Florin de cumparare a terenului intravilan în suprafaţă de 300 m2 înscris în C.F. nr.306666 cu 
nr. cad.306666 primit în folosintă gratuita în baza Legii nr.15/2003 insotita de actele conexe 
care demonstreaza respectarea prevederilor impuse de lege pentru a putea cumpara terenul 
primit in folosinta gratuita in baza Legii nr.15/2003 raportat la prevederile art.8 din Legea 
nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală**) “După finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea 
proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Preţul de vânzare 
se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de 
consiliul local.” propun aprobarea cumpararii terenului primit in folosinta in baza Legii 
nr.15/2003 la pretul de 12 euro/mp conform Raportului de expertiză tehnică întocmit de I.I. 
Luca Florica, membru ANEVAR şi însuşit de Consiliul local Vladimirescu 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
13/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
12. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special  

reprezentantului comunei Vladimirescu în A.G.A la Asociaţia de Dezvoltare 
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Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad pentru 
anul 2018 să aprobe cuantumul anual al cotizatiei şi proiectul bugetului de venituri 
şi cheltuieli 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 avand în vedere adresa 

nr.1534/20.12.2016 si raportat la prevederile OG nr.26/2000, Legea nr.500/2002, Legea 
nr.273/206 si prevederile art.16 alin.2 lit.c si k din Statutul Asociatiei  propunem ca prin 
proiectul de hotarare sa fie aprobata plata cotizaţiei Consiliului Local Vladimirescu aferenta 
anului 2018, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad precum si imputernicirea d-nului primar Crisan Ioan, 
reprezentant al comunei Vladimirescu,  cu mandat special să aprobe pentru anul 2018, în 
Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţului Arad, în numele şi pe seama Consiliului local 
Vladimirescu cuantumul  anual al cotizatiei în sumă de 20.079 lei, prevăzută pentru comuna 
Vladimirescu precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociatiei, conform 
anexelor prevăzute la prezenta hotărâre. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
14/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
13. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 prin adresa nr.64/17.01.2018 a  Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad s-a propus spre aprobare 
propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Arad" beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) prin modificarea 
anexei  prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind 
inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise 
spre folosință operatorului pe durata contractului, în sensul actualizării listei cuprinzând 
inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise 
spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
15/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
14. Proiect de hotarare privind modificarea calitătii unor posturi din statul de 

funcţii şi personal pentru aparatul de specialitate al Primarului  
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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. 
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D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca prin acest proiect de hotarare se transforma 
1 post consilier gradul superior în 1 post consilier gradul debutant, personal.ID nr.379090 în 
secţiunea  STRUCTURĂ INSTITUŢIE din Portalul de management al funcţiilor publice şi 
funcţionarilor publici. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
16/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 

 15. Proiect de hotarare privind modificarea calitatii unor posturi contractuale 
din statul de functii si organigrama din  aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Vladimirescu 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 prin acest proiect de hotarare se modifica 

calitatii unor posturi contractuale din statul de functii si organigrama pentru aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Vladimirescu respectiv 1 post Functionar documentare , 
studii M, din cadrul Compartimentului urbanism cadastru si amenajarea teritoriului, în 1 post 
inginer constructor cadastru si amenajarea teritoriului, in cadrul Compartimentului urbanism 
cadastru si amenajarea teritoriului, studii S,  urmând să aibe un salar de bază de 4.500 lei si  1 
post Bibliotecar, studii M, din cadrul Compartimentului cultura, în 1 post referent de 
specialitate gradul asistent, in cadrul Compartimentului juridic si achizitii publice, studii SSD,  
urmând să aibe un salar de bază de 3.800 lei. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
17/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
16. Proiect de hotare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local al comunei Vladimirescu  
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
18/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenti lucrarilor la obiectivul de investitie: “ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE 
VLADIMIRESCU ȘI HORIA, COMUNA VLADIMIRESCU, JUDEȚUL ARAD”  si 
asigurarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se 
finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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. 
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D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca acest proiect se aproba indicatorii tehnico-
economici aferenti lucrarilor la obiectivul de investitie: “ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE 
VLADIMIRESCU ȘI HORIA, COMUNA VLADIMIRESCU, JUDEȚUL ARAD” si totodata se aproba 
asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza 
de la bugetul de stat prin PNDL. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
19/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
18. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenti lucrarilor la obiectivul de investitie: “AMENAJARE STRĂZI ȘI DRUMURI 
VICINALE ÎN COMUNA VLADIMIRESCU, JUDEȚUL ARAD”  si asigurarea finantarii de 
la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat prin PNDL 
 Preşedintele de şedinţă, d-nul Steop David 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 acest proiect se aproba indicatorii tehnico-

economici aferenti lucrarilor la obiectivul de investitie: “ AMENAJARE STRĂZI ȘI DRUMURI 
VICINALE ÎN COMUNA VLADIMIRESCU, JUDEȚUL ARAD” si totodata se aproba asigurarea 
finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la 
bugetul de stat prin PNDL. 
 Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Steop David supune la vot proiectul în forma prezentată care 
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr. 
20/30.01.2018 a Consiliului Local Vladimirescu. 

 

 19. DIVERSE 
 D-nul consilier Kempf Francisc prezinta faptul ca doreste aducerea in atentia Consiliului 

local a doua petitii respectiv una prin care cetatenii din Vladimirescu, Horia si Mandruloc 
solicita introducerea grederului si repararea cu griblura a strazilor ramase la faza de pietruire 
intrucat sunt pline de gropi si totodata ar fi util pentru comuna achizitionarea unui utilaj de 
dispersare de sare sau nisip in perioada de iarna. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca drumurile de macadam in fiecare primavara 
sunt supuse unei operatiuni de reparare cu grederul primariei si referitor la modificarea 
structurii lor cele care sunt prinse in proiectele aflate in licitatie nu pot fi reparate prin investitii 
care sa creasca valoarea acestora si referitor la achizitionarea utilajului , comuna Vladimirescu 
detine grederul si un tractor cu plug care in caz de zapada pot fi  folosite pentru degajarea 
zapezii si din aceasta cauza precum si pentru ca iernile sunt blande si fara zapada nu s-au 
incheiat contracte cu societati de dezapezire care chiar daca nu ar avea interventie ar trebui 
platite pentru faptul ca tin vehiculele la dispozitia primariei pentru o eventuala ninsoare. 

D-nul viceprimar Mag Mihai considera ca in cazul in care s-ar introduce griblura pe 
strazi acestea fiind in faza de licitatie s-ar considera ca se favorizeaza viitorul executant al 
lucrarii modificandu-se structura drumurilor care la faza de proiectare si scoatere la licitatie a 
avut o anumita compozitie. 

D-nul consilier Crisan Cristian ar dori sa existe un Regulament la nivelul comunei 
Vladimirescu   de receptie a lucrarilor de asfaltare intrucat in opinia sa la un interval de 1 an si 
jumatate dupa receptie sunt strazi pe care apar probleme si in opnia sa nu este normal acest 
fapt intrucat asfaltarea ar trebui sa se realizeze in niste conditii optime care sa ofere o 
perioada mai mare de garantie. De asemenea d-nul consilier constata cu regret ca la 
realizarea acordurilor la utilitati sau pentru lucrari de reparatii cei de la E-on sau Regia de Apa 



 

 

 

 

 
- 10 - 

canal uita sa repare straziile sau trotuarele care au avut de suferit urmare a lucrarii sau 
reparatiei.In opinia sa primaria ar trebui sa urmareasca fiecare din aceste lucrari si sa i oblige 
pe cei in cauza sa aduca soseaua sau trotuarul la starea initiala de inainte de interventie. 

D-nul viceprimar Mag Mihai prezinta faptul ca aceasta este o obligatie stabilita de lege 
si dansul este cel care urmareste si nu se semneaza receptia la lucrarile care dupa finalizare 
nu aduc drumul sau trotuarul care a avut de suferit urmare a lucrarii realizate la starea initiala. 

D-nul consilier Huzur Dorel prezinta faptul ca la Mandruloc santul pe langa DN 7 la care 
au fost reparate de administratie trecerile pe sub strazile ce il intersectau au fost reparate a 
fost infundat de unii cetatenii pe zona din fata imobilelor lor si se bucura ca administratia are 
in plan depunerea unui proiect pentru introducerea retelei de canalizare in Mandruloc si Cicir. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca va merge pe teren si in cazul in care se 
constata infundarii ale santului va repara zona respectiva si ii va atentiona pe cei care au 
infundat santul ca sunt pasibili de amenda pe viitor. 

D-nul consilier Oradan Rares ar dori sa prezinte o petitie din partea unor cetateni care 
locuiesc in vecinatatea casei Tineretului din Vladimirescu care sustin ca sunt deranjati de 
galagia din timpul noptii in timpul evenimentelor care se organizeaza acolo. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca ii cunoaste pe acesti vecini si dansul sustine 
ca nu este vorba de un cort ci de o cladire cu ziduri si zgomotul produs de catre petreceri se 
incadreaza in cel permis de actele normative in vigoare. Totodata acei vecini ar trebui sa fie 
mai binevoitori pentru ca administratia a fost cea care a inaltat gardul din vecinatatea 
proprietatii lor private tot la cererea acestora si tot administratia a permis bransamentul la 
reteaua de canalizare pe domeniul public din incinta zonei Caminului cultural.             

Nemaifiind  alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Vladimirescu din data de 30.01.2018 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                STEOP DAVID                                                                 SECRETAR, 
                                                                                                   OVIDIU TANASĂ 
                     
      …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                        …………………………….……..      


