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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 31.07.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu.
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia
Primarului nr. 238/23.07.2018 pentru data de 31.07.2018.
În urma apelului se constată că sunt prezenți 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri
validați, d-nul consilier Ardelean Oltean Ioan a anuntat ca intarzie 10 minute.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian, propune supunerea la vot a conținutului
procesului verbal al şedinţei ordinare din 13.06.2018, 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 Pascutiu Adrian il supune la vot şi este
aprobat cu 16 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 69/31.07.2018 a Consiliului
Local Vladimirescu.
Preşedintele de şedintă d-nul Pascutiu Adrian prezintă ordinea de zi propusă pentru
şedinţa de Consiliu Local .
D-nul consilier Oradan Rares propune introducerea punctului Diverse pe ordinea de zi iar
d-nul consilier propune adaugarea punctului Diverse pe ordinea de zi care se aproba cu 15
voturi pentru si 1 vot abtinere d-nul consilier Mag Mihai.
D-nul consilier Kempf Francisc ar dori sa prezinte un raspuns din partea grupului P.S.D. la
adresa primita cu nr. 7477/15.06.2018 de la domnul primar Ioan Crisan. D-nul consilier
prezinta faptul ca fiecare proiect de hotărâre care va fi considerat necesar și oportun trebuie
sa fie intocmit exclusiv în interesul și beneficiul cetatenilor și nu a deservi alte interese si
referitor la existenta celor 2/3 necesare pentru respectivele proiecte fiind in Consiliul local un
amalgam de consilieri și anume PNL, PSD, PND și ALDE votul nu este conditionat doar de
existenta acordului din partea consilierilor PSD. Deasemenea d-nul consilier prezinta faptul ca
conform legii 215/2001, oportunitatea și necesitatea unui proiect de hotărâre se analizează, se
dezbate și se avizeza în plenul sedintelor de comisii intrunite în mod legal cu votul majoritatii
membrilor și nicidecum nu se ia vreo hotărâre în afara sedintelor de comisii cum solicita
domnul primar prin cererea adresata consilierilor locali si in incheiere, solicita, respectarea legii
și aplicarea procedurii legale conform legii 215/2001 respectiv oportunitatea unui proiect de
hotarare se analizeaza doar în comisiile de specialitatea și nu în alt mod sau sub alta forma.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca adresa respectiva e doar pentru a cunoaste
punctul de vedere al consilierilor locali referitoare la intentia introducerii pe ordinea de zi a
unor proiecte pentru a caror aprobare este necesar votul a 2/3 din numarul consilierilor si a
dorit sa afle opinia consilierilor locali referitoare la votul proiectelor pentru a nu incepe
pregatirea proiectelor care ar insemna cheltuieli cu masurarea, parcelarea daca e cazul,
evaluarea terenurilor fapt care in cazul in care proiectele nu vor fi aprobate, se vor fi facut
degeaba. In incheiere d-nul primar apreciaza ca in toate mandatele a respectat prevederile
legale impuse de Legea nr.215/2001 si daca d-nul consilier Kempf Francisc va respecta
intelegerea verbala avuta zilele trecute atunci totul va fi in ordine.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi preşedintele de
şedință, d-nul Pascutiu Adrian supune la vot ordinea de zi impreuna cu punctul Diverse, care
este aprobată în unanimitate cu 16 voturi pentru, devenind Hotărârea nr.
70/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
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In sala intra d-nul consilier Ardelean Oltean Ioan astfel in sala sunt prezenti 17 consilieri
locali din din totalul de 17 consilieri validati.
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului serviciului public
de alimentare cu apă și canalizare
din aria de competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale membre ale “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Apă – Canalizare judeţul Arad”
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 refera la actualizarea
Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din aria de competenţă a
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă –
Canalizare judeţul Arad care a fost supus procedurii de transparență decizională reglementată
de Legea nr. 53/2003 si astfel acum urmeaza a fi aprobat de catre toate comunele si orasele
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare judeţul Arad.
D-nul consilier Crisan Cristian ar dori sa stie daca modificarile aparute in Regulament se
refera si la faptul ca apa pluviala care este deversata in canalizare sa fie contorizata si platita
de catre proprietarul imobilului si dansul stie ca in Arad se doreste acest fapt cel putin pentru
persoanele juridice in prima faza.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca s-a discutat acest deziderat al Companiei de
Apa Arad referitor la plata apei pluviale care este deversata in canalizare de proprietarii privati
urmand a se plati pe factura de apa aceasta valoare raportat la cantitatea de apa deversata
dar pana se va implementa va fi ceva vreme.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
71/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea suprafeței de teren intravilan,
situata in Loc. Horia nr.136 înscrisă în C.F. nr.316211 Vladimirescu cu nr.
top.1759/13.stb de la 1080 mp din acte la 1.012 mp cât a rezultat în urma
măsurătorilor
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 ca si urmatoarele 3 vizeaza
rectificarea suprafetelor de teren a gradinilor urmare a solicitarii exprese a cetatenilor de a le
cumpara si in vederea ajungerii la respectiva faza de aprobare in Consiliul local a vanzarii este
necesar in prealabil verificarii in teren a faptului ca suprafata din acte este la fel cu suprafata
masurata a terenului.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
72/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea suprafeței de teren intravilan,
situata in Loc. Horia nr.169 înscrisă în C.F. nr.313683 Vladimirescu cu nr.
top.53.54/a de la 1080 mp din acte la 1.031 mp cât a rezultat în urma
măsurătorilor
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Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
73/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
4. Proiect de hotarare privind rectificarea suprafeței de teren intravilan,
situata in Loc. Vladimirescu str. Stefan cel Mare nr.6A înscrisă în C.F. nr.303234
Vladimirescu cu nr. top.243-244/2 de la 682 mp din acte la 674 mp cât a rezultat
în urma măsurătorilor
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
74/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
5. Proiect de hotarare privind rectificarea suprafeței de teren intravilan,
situata in Loc. Vladimirescu str. Libertatii nr.56 înscrisă în C.F. nr.315433
Vladimirescu cu nr. top.73.74 de la 7.950 mp din acte la 7.358 mp cât a rezultat în
urma măsurătorilor
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
75/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii limitei de proprietate intre
C.F. 301352 nr. cad.6366 in suprafata de 56.777 mp si C.F. 301353 nr. cad.6367 in
suprafata de 27.832 mp proprietate privata a comunei Vladimirescu
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 proiectul de hotarare se urmareste
rectificarea limitei de proprietate intre cele 2 C.F.-uri in vederea stabilirii limitei de proprietate
raportat la situatia in fapt din teren respectiv raportat la contractul de concesiune existent cu
SC Agat S.R.L. avand in vedere faptul ca concesionarul doreste intabularea constructiilor
existente.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care
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este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru
76/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.

devenind Hotărârea nr.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea sistarea apartamentarii, schimbarea
destinatiei cladirii din “casa” in “dispensar medical” si dezlipirea terenului
intravilan, în suprafată de 1232 mp înscris în CF nr. 300331 Vladimirescu, nr.cad.
1662, nr.top.470-471/1- Horia
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 de hotarare a fost prezentat si
in sedinta trecuta cand a fost respins pentru ca s-a cerut analizarea lui in comisii. D-nul primar
Crisan Ioan prezinta prevederile articolelor din proiectului de hotarare. Totodata ulterior
acestei hotarari se va veni cu un nou proiect, dupa realizarea operatiunilor de cadastru, prin
care se va aproba concesionarea sau vanzarea prin licitatie publica a terenului si acest proiect
in forma prezentata vine in intampinarea scurtarii acestor termene ale OCPI, care daca s-ar
face pe cate un proiect de hotarare fiecare operatiune ar dura vreo 6 luni de zile.
D-nul consilier Steop David ar dori sa stie daca mai se pot identifica terenuri pe raza
localitatii Vladimirescu care pot face obiectul unui contract de concesiune.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca nu mai sunt terenuri pe raza comunei
Vladimirescu care pot face obiectul concesionarii si ar fi poate o solutie, un teren aflat in acest
moment in litigiu cu Fane Pop si Conar, dar legislatia din Romania si instantele de judecata
considera ca o data un teren concesionat daca concesionarul vinde eventuale constructii de pe
teren si dreptul de concesiune se transmite la noul concesionar care preia toate drepturile si
obligatiile din contractul de concesiune si daca se vor vinde constructiile de pe terenul
Conarului respectiv linia ferata atunci dobanditorul va prelua contractul de concesiune urmand
sa se respecte termenul de 49 de ani de concesiune respectiv si posibilitatea de a fi prelungit
cu jumatate din aceasta perioada. D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca dupa judecata
se va stii ce se intampla cu respectivul teren aflat acum in concesiunea Conar si Fane Pop.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
77/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa dnului Godenca Ionel, a terenului intravilan, curti construcţii, proprietate privata a
comunei Vladimirescu, situat în loc. Vladimirescu str. I.C. Frimu nr.5, înscris in C.F.
315390 Vladimirescu cu nr.top.315390 în suprafata de 1174 mp
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 ca urmatoarele doua proiecte vin in intampinarea
cererilor depuse de proprietarii imobilelor-case care doresc cumpararea gradinilor aferente
imobilelor cumparate.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
78/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
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9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa, a
terenului intravilan, curti construcţii, proprietate privata a comunei Vladimirescu,
situat în loc. Horia nr.301, înscris in
C.F.311211 Vladimirescu cu
nr.top.198.199/b/1 în suprafata de 337 mp
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
79/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea predării către E-Distribuție Banat a
capacității energetice aferente cotei de participare echivalentă cu investiția
eficientă (lef) și cedarea în folosință cu titlu gratuit a capacității energetice
aferente cotei de participare a comunei – Cartierul Florilor.
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 urmare a finalizarii investitiei referitoare la
introducerea energiei electrice in cartierul Florilor, reteaua urmeaza a fi predata catre EDistribuție Banat care o va administra, iar suma investita urmeaza a fi recuperata de la EDistribuție Banat, in timp urmand a fi returnata suma de bani investita, conform devizelor de
lucrari. In cartierul Glogovat dupa introducerea retelei a fost recuperate dupa doi ani o parte
din suma investita in reteaua de energie electrica.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
80/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. –
“Zonă de producție nepoluantă: Construire stație de preparat mixturi asfaltice și
stație betoane” şi R.L.U. aferent, com. Vladimirescu, sat Vladimirescu, incinta
fostului combinat chimic
Preşedintele de şedinţă, d-nul Pascutiu Adrian 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 a fost avizat prin hotarare a
Consiliului local intr-o sedinta anterioara si acum urmeaza aprobarea sa conform prevederilor
legale.
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre,
preşedintele de şedință d-nul Pascutiu Adrian supune la vot proiectul în forma prezentată care
este aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru devenind Hotărârea nr.
81/31.07.2018 a Consiliului Local Vladimirescu.
12. Diverse
D-nul primar Crisan Ioan il prezinta pe d-nul Sita Bogdan noul sef al Politiei comunale
din Vladimirescu.
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D-nul consilier Kempf Francisc solicita printr-o adresa inregistrata la secretariatul
Primariei comunei Vladimirescu avand in vedere cerintele cetatenilor decolmatarea santului de
pe strada Progresului, de la str. Reformei pana la str. Libertății, reparația iluminatului public
din fata bisericii Greco-Catolice, curatarea pistei de biciclete, toaletarea copacilor drumului
comunal 68 pentru a se putea circula în ambele sensuri și distrugerea ambroziei în localitatile
Horia, Mandruloc, Cicir și Vladimirescu.
D-nul primar Crisan Ioan ii multumeste pentru expunerea problemelor d-nului consilier
iar legat de problema ambroziei se desfasoara lucrari in toate localitatile comunei.
D-nul consilier Pascutiu Adrian ar dori sa se aibă in vedere si petitia depusa de dansul
referitoare la un teren amenjat in localitatea Cicir ca si teren de fotbal pentru a fi indreptat cu
grederul Primariei .
D-nul viceprimar Mag Mihai prezinta faptul ca dansul a discutat cu d-nul consilier sa se
deplaseze in localitatea Cicir pentru a vedea despre ce este vorba, pentru ca d-nul viceprimar
stie ca in respectiva zona este situata pasunea vacilor cetatenilor din localitatea Cicir si pentru
a preintampina probleme cu proprietarii animalelor care pasuneaza in zona ar fi bine sa se
discute in prealabil si cu acestia.
D-nul consilier Kempf Francisc urmare a intalnirii cu cetatenii și a audientelor care au
avut loc la Căminul Cultural Horia din data de 27.07.2018, ora 19:00, cetatenii din localitatea
Horia au solicitat montarea unui avizier în Horia pentru depunerea tuturor documentatiilor
necesare care servesc la informarea cetatenilor din Horia, amplasarea unui bancomant
pentru ca pensionarii sau oricare cetatean din Horia sa poata ridica bani si sa faca tranzactii
fara a fi necesara deplasarea din localitate, referitor la asfaltarea cartierului nou din Horia, au
fost cerute date concrete și prezentarea unui act scriptic, care sa prezinte cetatenilor stadiul în
care se afla acest proiect de asfaltare, sesizarea de către Primaria Vladimirescu a firmei Retim
de a ridica gunoiul selectiv din Horia, trotuarul cel nou de la drumul principal de pe partea cu
școala din Horia necesita o nivelare, deoarece în unele locuri este o diferența mare intre
trotuar și pământ și nu se poate trece cu bicicleta, caruciorul de copii și se pot întâmpla
diverse accidente, sustinerea fermierilor locali, prin crearea de drumuri corespunzatoare și
multe alte lucruri necesare acestora, deoarece aceștia contribuie cu sume semnificative la
bugetul local al comunei, infiintarea unei gradinite cu program prelungit în Horia și investirea
în actuala gradinita cu jucarii noi, uși noi, mobilier nou și orice este necesar în vederea unei
bune desfasurari a activitatii, groapa cea mare din curtea gradinitei să fie acoperita,
posibilitarea rezervarii Caminului Cultural Horia pentru
activitatii sportive ale
doamnelor/domnisoarelor din localitate, prezenta unui organ de politie la Horia, nivelarea cu
grederul a drumurilor din pamant și tasarea cu un strat de criblura pentru ca gropile ,apa și
praful sa nu mai fie pe drumurile respective, la nr 71 și 73 nu au fost schimbate becurile arse
de câteva luni de zile, decolmatarea santurilor în fata la IAS și la casa cu nr 509, necesarul
unei toalete pentru spectatori și vizitatori care vin la meciurile de fotbal, lipsa transport la copiii
care dansează în ansamblu folcloric de la Horia și care necesita deplasarea la Vladimirescu si
colectarea cainilor din preajma cimitirului din Horia care prezinta un pericol. In incheiere d-nul
consilier solicita domnului primar Ioan Crisan sa dea curs unui răspuns în scris pentru găsirea
solutilor optime spre rezolvarea acestor doleante.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca va da un raspuns in ziar la problemele identificate
de d-nul consilier si stie de unele din cele prezentate de d-nul consilier si ar dori sa-i comunice
ca si exemplu faptul ca stie de cei care doresc sa organizeze activitati sportive, iar acestia au
dorit sa faca acest fapt fara a plati ceva pentru sala, desi se percep taxe de la participanti si
astfel li s-a pus la dispozitie caminul in schimbul sumei de 100 lei pe sedinta indiferent de cate
ore se desfasoara conform taxei stabilite in Consiliul local Vladimirescu.
D-nul Steop David ar dori sa stie ce se intampla cu pubelele de la Retim.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca pana acum pe toate locatiile aflate in
administrarea primariei, scoli, gradinite,terenuri de sport alte locatii se plateste lunar cate
10.000 lei. Referitor la colectarea selectiva conform normelor europene nu se face pe 4
categorii cum au facut caietele de sarcini cei de la ADIA, ci se face pe doua categorii umede si
uscate, iar la aceasta ora statia de sortare selectiva este inchisa fiind sub sechestru si pana nu
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se va deschide se va continua cu colectarea asa cum se face la aceasta data. Totodata d-nul
primar atrage atentia ca in cazul persoanelor juridice sa se aibă in vedere ca cei de la Retim
taxeaza la 3 ridicari saptamanale chiar daca poate acestea nu se fac de catre persoana juridica
care nu are o asemenea cantitate de gunoi si astfel trebuie sa stabileasca fiecare persoana
juridica cate ridicari sa se faca la adresa lor, altfel risca sa fie taxati abuziv cu 3 ridicari cand se
vor emite facturile. Totodata la Camin in fiecare vineri e cineva de la Retim pentru incheierea
de contracte si dansul a promovat acest lucru si la radio cat si in ziarul local.
D-nul consilier local Ardelean Oltean Ioan ar dori sa stie ce se intampla cu cetatenii care
au cumparat case de la cetatenii privati si acum descopera ca suprafata de teren este mai
mare decat cea din C.F.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca pana la 10 % in plus fata de suprafata din
C.F. se poate face rectificare de suprafata doar cu acordul vecinilor iar peste aceasta cota de
10 % este nevoie de sentinta judecatoreasca.
Un cetatean d-nul Roman, aflat in sala ridica problema lipsei de gratuitati pentru
pensionarii comunei pe mijloacele de transport, respectiv tramvai, asa cum au toti pensionarii
din Arad .
D-nul primar prezinta faptul ca CTP este sub administratia Primariei Arad si doar ei sunt
in masura sa ofere gratuitati pensionarilor domiciliati in alte localitati. Totodata d-nul primar
prezinta ca primaria ofera 2 bilete gratuite pensionarilor din comuna care au o pensie, din anul
asta de pana in 700 lei, si daca in Consiliul local intentioneaza sa propuna un proiect de
hotarare de modificare a limitei de valoare a pensiei la 900 lei, dar in acest moment primaria
nu poate da aceste 2 bilete gratuite pentru toti pensionarii comunei intrucat costul ar fi prea
mare pentru bugetul comunei.
Acelasi cetatean considera ca ar trebui sa existe gratuitate pentru toti cetatenii sa nu fie
determinata aceasta facilitate de cuantumul pensiei si aceeasi pensionari beneficiaza de
gratuitati sub forma de pachete, ajutoare si cei care au muncit si au urmare a acestui fapt
pensii mari nu beneficiaza de gratuitati. Totodata ar dori sa se faca ceva si pentru biserica
greco catolica din centru pentru ca si ea este a comunei si de 4 ani este tot inconjurata de
schele.
D-nul primar Crisan Ioan prezinta ca biserica nu este proprietatea comunei Vladimirescu
ci este construita de o fundatie a doi cetateni germani care si-au dorit un lacas de cult catolic
in centrul localitatii Vladimirescu si desi proprietari ai asezamantului bisericesc este o fundatie,
cu toate acestea a acordat bani de la buget pentru reabilitarea ei. Totodata d-nul primar
Crisan Ioan prezinta faptul ca in data de 16 august va avea loc dezvelirea bustului lui Vasile
Goldis care este are legaturi cu comuna Vladimirescu si prin faptul ca a facut clasele 1-4 la
Horia la limba germana si a fost reprezentantul zonei din care a facut parte si Vladimirescu la
Blaj si avand in vedere acest eveniment a organizat o conferinta pe tema unirii fiind invitat
d-nul Dan Puric si ii invita pe toti consilierii locali la acest eveniment si ar fi bine ca prezenta sa
fie in numar cat mai mare, fara a se tine cont de apartenenta politica.
Nemaifiind alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local Vladimirescu din data de 31.07.2018 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASCUTIU ADRIAN
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