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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astazi 30.08.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinara prin Dispoziţia 

Primarului nr. 249/23.08.2016 pentru data de 30.08.2016 . 
In urma apelului se constată că sunt prezenți toti cei 17 consilier locali. 

 
Preşedintele de şedinţă, d-nul Dohangie Ioan, propune supunerea la vot a continutului 

proceselor verbale ale şedinţei ordinare din 26.07.2016 si al sedintei de indata din 
03.08.2016 dacă nu sunt observaţii pe marginea modului în care au fost redactate de către 
d-nul secretar Tanasă Ovidiu. 

D-nul consilier Kempf Francisc ar dori ca pe viitor sa fie nominalizat nominal la 
Hotararile Consiliului local votul fiecarui consilier local fapt stabilit de prevederile Legii 
nr.215/2001 referindu se la procesul verbal al sedintei de constituire din luna iunie 2016 cand 
la votul referitor la numarul consilierilor locali din Comisiei de validare a Consiliului local nu s-a 
mentionat nominal cum s-a votat. 

D-nul secretar Tanasa Ovidiu prezinta faptul ca in toate procesele verbale sunt 
mentionate nominal voturile consilierilor locali iar la aceasta sedinta se supune votului 
continutul procesului verbal din iulie si cea de indata din 03.08.2016.  
          Nemaifiind discuţii şi nici observaţii pe marginea modului în care au fost redactate 
procesele verbal de şedintă, preşedintele de şedinţă, d-nul Dohangie Ioan le supune la vot 
şi se aprobă în unanimitate, devenind Hotărârea nr.78/30.08.2016 a Consiliului 
Local Vladimirescu. 

 
Preşedintele de şedintă d-nul Dohangie Ioan 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 Dohangie Ioan supune la vot ordinea de zi în forma prezentata care este 
aprobată în unanimitate de cei prezenţi devenind Hotărârea nr.79/30.08.2016 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei 

Vladimirescu pe anul 2016 
Preşedintele de şedinţă d-nul Dohangie Ioan 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 Crisan Cristian ar dori sa stie daca exista un deviz de lucrari pentru 

lucrarea de introducere a incalzirii centralizate in Caminul din loc. Mandruloc, de unde 
urmeaza sa fie achizitionat autocarul si daca exista un deviz de lucrari pentru mansardare 
primarie care in opinia sa este destul de costisitoare conform sumei avansate in rectificarea de 
buget. Totodata d-nul consilier precizeaza faptul ca ar dori ca toata documentatia ce insoteste 
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proiectele de hotarare sa-i fie trimisa pe mail pentru a avea timp sa o studieze si sa poata da 
votul in Consiliul local in cunostinta de cauza. Avand in vedere cele precizate mai sus  
consilierii partidului Noua Dreapta nu vor vota proiectul de hotarare. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca un proiect respectiv o investitie pentru a 
putea fi demarata, in primul rand trebuie sa fie prevazuti banii in bugetul local, acesta fiind 
primul pas. Dupa aprobarea sa in buget se intocmesc devizele de lucrari respectiv se sondeaza 
piata pentru a putea face o achizitie iar acum avand in vedere noile prevederi legale in 
materia achizitiilor toate acestea se fac de pe SEAP. Referitor la trimiterea pe mail a 
documentatiei solicitata de d-nul consilier intra in atributiile consilierilor locali sa se informeze 
prin deplasarea la sediul primariei unde secretarul comunei este obligat conform prevederilor 
legale sa le puna la dispozitie dosarul de sedinta de Consiliu local . D-nul primar deasemenea 
precizeaza faptul ca in sedintele pe comisii care se tin inaintea sedintei ordinare consilierii 
locali au dreptul si pot adresa toate intrebarile pentru a se edifica asupra proiectelor de 
hotarare si acum ramane surprins cum de in sedinta la comisia economica d-nul consilier 
Crisan a votat pentru la avizarea proiectului pentru ca acum sa-si schimbe votul. D-nul primar 
ar dori sa atraga atentia asupra faptului ca consilierii locali sunt organul legislativ constituit la 
nivelul comunei iar primarul cu aparatul propriu din subordine este organul executiv si ar 
trebui ca pe viitor fiecare sa-si cunoasca atributiile pentru a nu se ajunge la asemenea discutii.  

D-nul consilier Crisan Cristian precizeaza ca votul in comisie a fost doar un vot 
consultativ. 

D-nul primar Crisan Ioan precizeaza ca rolul Consiliului local este stabilit prin lege si ar 
dori ca d-nul consilier Kempf Francisc sa-si exercite atributiile sale stabilite de lege nu sa 
solicite punerea deoparte si neexecutarea  amenzilor d-nului consilier Pascutiu precum si 
faptul ca unul din membrii de partid d-nul Belei sa presteze munca in folosul comunitatii in 
conditii mai speciale nu la fel cu ceilalti cetateni care sunt obligati prin sentita judecatoreasca 
asemenea munca. 

D-nul consilier Kempf Francisc recunoase faptul ca s-a interesat de conditiile in care va 
trebui sa-si exercite d-nul Belei munca in folosul comunitatii purtand unele discutii cu d-nul 
viceprimar legat de acest aspect.   

Nemaifiind discuţii şi obiecţiuni se supune votului proiectul de hotărâre care este 
aprobat cu 9 voturi pentru si 2 voturi impotriva(d-nii consilieri Crisan Cristian si Steop 
David) si 6 voturi abtinere (d-nii consilieri Ardelean Oltean, Dohangie Ioan, Kempf Francisc, 
Oradan Rares, Pascutiu Adrian si Sebin Cristian) devenind Hotărârea nr.80/30.08.2016 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
2. Proiect de hotarare 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 Dohangie Ioan 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.81/30.08.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 

3. Proiect de hotărâre  privind ratificarea actelor aditionale de la 9-14 la 
contractul nr. 1527:11594/30.12.2014 si a  Contractului de prestari servicii nr. 
5570/19.05.2016  

Preşedintele de şedinţă d-nul Dohangie Ioan 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 prezinta faptul ca pentru a evita plata unor sume mari de 

bani unor societatii de juristi ar trebui ca Primaria comunei Vladimirescu sa angajeze un jurist 
care sa pregateasca dosarele si astfel poate s-ar putea diminua valoarea ce se plateste la 
respectiva societate pentru munca prestata, iar respectivul jurist sa exercite efectiv alte 
atributii nu neaparat reprezentare in instanta a comunei Vladimirescu. 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca in momentul in care angajezi un consilier 
juridic nu mai poti avea si un contract de prestari servicii cu o societate de juristi iar legat de 
juristi pana la angajarea acestei societati comuna Vladimirescu pierdea marea majoritate a 
proceselor pe rol .  

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.82/30.08.2016 a Consiliului Local Vladimirescu. 

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

Petrov Rozalia, a  terenului  intravilan, curti construcţii, proprietate privata a 
comunei Vladimirescu, situat în loc. Vladimirescu str. Iancu Jianu nr.20, înscris in  
C.F. 309249 Vladimirescu cu nr.top.2375/b în suprafata de 127 mp 

Preşedintele de şedinţă d-nul Dohangie Ioan 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.83/30.08.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

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

Andronic Stela, a  terenului  intravilan, curti construcţii, proprietate privata a 
comunei Vladimirescu, situat în loc. Vladimirescu str. Popa Sapca nr.4  , înscris in  
C.F. 310786 Vladimirescu cu nr.top.5251-5272/.5/1 în suprafata de 322,41 mp 

Preşedintele de şedinţă d-nul Dohangie Ioan 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.84/30.08.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
6. Proiect de hotarare privind acordul asupra geometriei masurate a 

terenului intravilan, curtii constructii în suprafată de 700 mp înscris în C.F.309317 
cu nr.cad. 7617/2329/etc/1/1 care urmeaza sa faca obiectul parcelarii in 9 loturi   

Preşedintele de şedinţă d-nul Dohangie Ioan 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.85/30.08.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
 7. Proiect de hotarare  privind acordul asupra geometriei masurate a 
terenului intravilan, curtii constructii în suprafată de 570 mp înscris în C.F.302148 
cu nr.cad. 2026, nr.top7616/2329/etc/1/1/1 care urmeaza sa faca obiectul 
parcelarii in 6 loturi   

Preşedintele de şedinţă d-nul Dohangie Ioan 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.86/30.08.2016 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 

 
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa vada daca ar exista o majoritate legata de 

mutarea orei de desfasurare a sedintei Consiliului local in ziua de vineri de la ora 18 si in urma 
solicitarii sale s-a supus votului acest fapt iar pentru acest aspect au fost deacord doar 8 
consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali respectiv d-nii consilieri Crisan Cristian si Steop 
David, Ardelean Oltean, Dohangie Ioan, Kempf Francisc, Oradan Rares, Pascutiu Adrian si 
Sebin Cristian .  

Nemaifiind  alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare  a 
Consiliului local Vladimirescu din data de 30.08.2016 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 

 
 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ 
                          DOHANGIE  IOAN                                                       SECRETAR 
                                                                                                     TANASǍ OVIDIU       

                 
                    …………………………………………………….  
                                                                                                                      ……………………………………………  
R/D:T.O 


