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PROCES VERBAL 
 
 

 

Încheiat astăzi 31.10.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Vladimirescu. 
Consiliul Local Vladimirescu a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia 

Primarului nr. 375/24.10.2017 pentru data de 31.10.2017. 
În urma apelului se constată că sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 17 

consilieri validați. 
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan, propune supunerea la vot a 

conținutului procesului verbal al şedinţei ordinare ce a avut loc în data de 
26.09.2017, 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 Ardelean–Oltean Ioan îl supune 
la vot şi este aprobat cu 16 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 96/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 
 

Preşedintele de şedintă d-nul Ardelean-Oltean Ioan prezintă ordinea de zi propusă pentru 
şedinţa de Consiliu Local și precizează faptul că la ordinea de zi au fost adăugate două noi 
proiect de hotărâre. 

D-nul consilier Kempf Francisc are două petiții din partea grupui PSD pentru a le adresa 
d-nul primar, una de a introduce rețea de gaz pe strada Eminescu iar cealaltă referitoare la 
reabilitarea străzii Gării și a parcurilor din cartierul ”Ferentari”. 

D-nul primar Crișan Ioan îi reamintește d-nului consilier Kempf Francisc faptul că în 
ședința ordinară din data de 26.09.2017 a fost aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre 
privind aprobarea încheierii Contractului nr. 260/05.09.2017 cu S.C. DELGAZ GRID S.A.  
pentru extinderea rețelei de distribuție gaze naturale în localitatea Vladimirescu - cartierul 
Florilor, care se referă și la strada Eminescu susținând faptul că d-nul consilier Kempf Francisc 
îi putea informa pe cetățeni cu privire la aprobarea proiectului și termenul de finalizare a 
investiției. 

Referitor la reabilitarea străzii Gării și a parcurilor din zona blocurilor situate în strada 
Gării, d-nul primar Crișan Ioan reamintește faptul că aceste investiții au fost cuprinse în planul 
de investiții pe anul 2017 iar în acest moment se desfășoară lucrări de reabilitare a rețelei de 
canalizare și pluvială în zonă. Proiectul privind reabilitarea întregii zone va fi realizat până în 
vara anului 2018. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi, preşedintele de 
şedință, d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot ordinea de zi în forma prezentată care este 
aprobată în unanimitate cu 16 voturi pentru, devenind Hotărârea nr. 97/31.10.2017 
a Consiliului Local Vladimirescu. 

 
1. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local, în 

Consiliul Local al comunei Vladimirescu, a d-lui Argintariu Dorel - Iosif: 
Preşedintele de şedinţă d-nul Ardelean-Oltean Ioan prezintă proiectul de hotărâre şi 

documentaţia anexată proiectului de hotărâre. Se ia o pauză în care comisia de validare 
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verifică documentele aflate în susținerea proiectului de hotărâre, iar apoi se dă citire procesului 
verbal încheiat cu ocazia ședinței comisiei.  

Având în vedere avizul Comisiei de Validare se trece la depunerea jurământului, 
prevăzut de art. 6 alin. (3) din Legea nr. 393/2004. În acest sens se dă cuvântul secretarului 
localităţii pentru îndeplinirea procedurii prevăzute de lege.  

Secretar localitate: - Vă rog să-mi permiteţi să dau citire jurământului, iar dl. Argintariu 
Dorel - Iosif, care în picioare cu mâna stângă pe Constituţie şi dacă este cazul pe Biblie, va 
pronunţa cuvântul  „  JUR ”  şi va semna textul acestuia, care va fi imprimat pe un formular 
special.  

Jurământul se semnează în două exemplare – unul rămâne la dosar, celălalt se 
înmânează consilierului. 

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

Dl. Argintariu Dorel – Iosif respectă procedura și consimte prin jurământ. 
Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 

preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat în unanimitate cu 16 voturi pentru, devenind Hotărârea                        
nr. 98/31.10.2017 a Consiliului Local Vladimirescu. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2018: 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Crișan Ioan prezintă faptul că prin acest proiect de hotărâre se aprobă 

impozitele și taxele locale fără ca acestea să sufere modificări, în sensul majorării lor, față de 
anul anterior fiind de 10 ori mai mici decât cele din municipiul Arad (spre ex: un impozit pe 
imobil casă care în Vladimirescu este în cuantum de 250,00 lei în Arad este în cuantum de 
2.500,00 lei) 

D-nul consilier Kempf Francisc arată că nu este de acord cu taxa de arendă de la capitolul 
9 – alte taxe locale, solicitând eliminarea acesteia în cazul cetățenilor care nu au contracte de 
arendă pe grădini considerând ca nefiind legal să fie impusă de Biroul Venituri. Totodată, 
acesta consideră că taxa de căutare în arhivă în cuantum de 25 lei este destul de ridicată și 
consideră oportună eliminarea acesteia și angajarea unei persoane pentru a se ocupa exclusiv 
de căutarea documentelor în arhivă. Totodată d-nul consilier remarcă faptul că taxa de 
80lei/tonă pentru deșeuri inerte nu mai are susținere legală în acest moment fiind modificat 
actul normativ în care era prevăzută. 

Referitor la taxa de căutare în arhivă, d-nul consilier Pășcuțiu Adrian - Laurențiu solicită 
modificare taxei în funcție de vechimea documentelor solicitate și menționează faptul că în 
urmă cu câțiva ani se percepea o taxă de 160lei/zi/pers. pentru persoana care îndeplinește 
sarcina de a căuta documente în arhivă. 

D-nul primar Crișan Ioan îi răspunde d-nului consilier Kempf Francisc spunându-i că este 
inutilă angajarea unei persoane care să se ocupe exclusiv de căutarea în arhivă a 
documentelor deoarece nu sunt atât de multe cereri în acest sens, totodată, ca răspuns pentru 
d-nul Pășcuțiu Adrian – Laurențiu, d-nul primar Crișan arată că indiferent de vechimea 
documentului, persoana care îndeplinește această sarcină necesită același tip de echipament și 
își desfășoară activitatea în acelașii mediu cu praf, așadar consideră că taxa de 25lei este una 
optimă. 

Referitor la taxa de arendă, d-nul primar Crișan Ioan arată faptul că d-nul Kempf Francisc 
a acționat în instanță Primăria comunei Vladimirescu referitor la această taxă pentru terenul 
aferent casei proprietate personală dar instanța a dat câștig de cauză Primăriei Comunei 
Vladimirescu susținând legalitatea taxei de arendă impusă de Biroul Venituri. 
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Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat cu un număr de 10 voturi pentru și 7 voturi abținere (domnii 
consilieri Argintariu Dorel – Iosif, Ardelean-Oltean Ioan, Dohangie Ioan, Huzur Dorel, Kempf 
Francisc, Orădan Rareș și Pășcuțiu Adrian) devenind Hotărârea nr. 99/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe 

anul 2018 pentru construcții speciale conform Codului Fiscal:  
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltgean Ioan 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 Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 100/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 

publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vladimirescu, pentru 
anul 2018: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 101/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de premii și ajutoare sociale 
sub formă de produse alimentare pentru organizarea Galei sportivilor comunei 
Vladimirescu și a performerilor anului 2017 precum și organizarea concursului 
”Așa-i datina la noi” și persoanelor vârstnice: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan prezintă proiectul de hotărâre şi 
documentaţia anexată proiectului de hotărâre. 

Comisia Economică avizează proiectul cu amendamentul ca limita de acordare să fie de 
620,00 lei și nu 500,00 lei așa cum a fost prevăzută în proiectul de hotărâre. 

Comisia Juridică avizează proiectul cu amendamentul Comisiei Economice. 
Comisia Socială avizează proiectul cu amendamentul Comisiei Economice. 
D-na consilier Ioja Elița prezintă motivația amendamentului și anume oportunitatea 

majorării limitei de acordare deoarece au fost înregistrate majorări ale veniturilor în anul 2017 
iar numărul persoanelor care s-ar fi încadrat în limita de 500,00 lei ar fi fost unul redus. 

D-nul consilier Kempf Francisc solicită publicarea în ziarul local a unei liste cu persoanele 
care se încadrează în cerințele de acordare a ajutoarelor sociale.  

Ca răspuns la solicitarea d-nului consilier Kempf Francisc, d-nul primar Crișan Ioan arată 
că nu dorește ca vreunul din cetățenii enumerați în listă să se simtă jigniți prin publicarea 
acesteia în ziarul local, așadar nu consideră oportună decât publicarea unui anunț de 
înștiintare a cetățenilor care conține condițiile de acordare a ajutorului. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean Oltean-Ioan supune la vot proiectul în forma inițială 
care este respins în unanimitate, urmând ca mai apoi proiectul să fie supus la vot cu 
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amendamentul Comisiei Economice care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea 
nr. 102/31.10.2017 a Consiliului Local Vladimirescu. 
 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației autobuz M3 clasa III cu 
nr. de înmatriculare AR 21 PCG: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Crișan Ioan prezintă faptul că prin acest proiect de hotărâre se stabilește 

destinația autobuzului, act necesar în vederea obținerii de avize necesare utilizării și subliniază 
încă o dată că folosirea acestuia se va face doar în scopuri nepatrimoniale. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 103/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de teren intravilan, 

înscrisă în C.F. nr. 302705 Vladimirescu cu nr. cad. 302705 de la 2.677mp din acte 
la 2.634mp cât a rezultat în urma măsurătorilor: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Crișan Ioan arată că proiectul se referă la parcelarea unei suprafețe de 

teren situată în localitatea Horia pe care există o construcție cu destinația de grajd a cărei 
proprietari doresc și cumpărarea terenului aferent iar prima etapă din acest deziderat este 
măsurarea terenului și identificarea totpgrafică a sa, respectiv rectificarea suprafeței din acte 
cu cea din măsurători. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 104/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 
 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de teren intravilan, 
înscrisă în C.F. nr. 300534 Vladimirescu cu nr. cad. 300534 de la 101mp din acte la 
100mp cât a rezultat în urma măsurătorilor: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Crișan Ioan arată faptul că cele trei proiecte de rectificare se referă la 

zona aflată în imediata vecinătate a Școlii Generale Vladimirescu unde există o construcție cu 
destinația de magazin alimentar. Respectivii proprietari ai construcției care au și un contract de 
concesiune a construcției din zonă au solicitat concesionarea terenului raportat la modul de 
folosință actual și pe cale de consecință, pentru a veni în întâmpinarea cererii, în prima etapă 
s-a trecut la măsurarea celor trei parcele din zonă pentru a rectifica suprafața din acte cu cea 
din măsurători. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
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care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 105/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de teren intravilan, 

înscrisă în C.F. nr. 300533 Vladimirescu cu nr. cad. 300533 de la 137mp din acte la 
136mp cât a rezultat în urma măsurătorilor: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată care este 
aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 106/31.10.2017 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 
 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de teren intravilan, 
înscrisă în C.F. nr. 300535 Vladimirescu cu nr. cad. 300535 de la 157mp din acte la 
155mp cât a rezultat în urma măsurătorilor: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată care este 
aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 107/31.10.2017 a Consiliului Local 
Vladimirescu. 
 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri 
între comuna Vladimirescu pe de o parte și d-na Tautan Lenuța și Gherman Alina-
Cristina și Gherman Jean-Paul în calitate de coproprietari pe de altă parte: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Crișan Ioan prezintă oportunitatea efectuării acestui schimb, arătând faptul 

că acesta se va efectua în beneficiul comunei deoarece prin dobândirea acestei suprafețe de 
teren arabile în intravilan se va  obține o suprafață compactă de 3Ha respectiv se va unifica 
gropa de gunoi a localității Vladimirescu cu o pășune aflată în imediata vecinătate iar breteaua 
de arabil intravilan va uni cele două suprafețe de teren. Scopul acestei suprafețe de teren 
poate fi utilizarea acestuia în viitor pentru amplasarea unui parc prin atragerea de fonduri 
europene. 

D-nul consilier Kempf Francisc arată că nu este de acord cu efectuarea acestui schimb 
considerând că, în cazul în care terenurile propuse pentru schimbul la care se face referire în 
proiect se valorifică prin licitație publică prețul acestora este posibil să crească și valoarea lor o 
va depăși pe cea stabilită de evaluator în raportul de evaluare, astfel se aduce un prejudiciu 
bugetului local și totodată se vor putea isca incidente de natură juridică în care să fie atras 
Consiliul Local, drept pentru ca s-a consultat și cu un avocat care i-a împărtășit punctul de 
vedere și în încheiere prezintă faptul că consilierii PSD se vor abține de la votul acestui proiect. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este respins cu un număr de 8 voturi pentru și 9 voturi abținere (domnii consilieri, 
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Ardelean-Oltean Ioan, Crișan Cristian, Dohangie Ioan, Huzur Dorel, Kempf Francisc, Orădan 
Rareș, Pășcuțiu Adrian, Steop David, Argintariu Dorel ) 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării directe a terenurilor 

primate în baza Legii nr. 15/2003: 
Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 108/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație public cu 

strigare a terenului intravilan pășune înscris în C.F. nr. 314938 cu nr. cad. 314938 
în suprafață de 1.054mp, proprietate privată a comunei Vladimirescu: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Crișan Ioan prezintă faptul că prin acest proiect de hotărâre se aprobă 
vânzarea unui teren cu destinația loc de casă aflat în imediata vecinătate a zonelor locuri de 
casă din localitatea Mândruloc, prin valorificarea acestuia se aduc bani la bugetul comunei. 

D-nul consilier Kempf Francisc arată că nu este de acord cu vânzarea terenului 
considerând că în acest ritm localitatea va rămâne fără terenuri pentru a fi vândute. 

D-nul consilier Huzur Dorel propune ca terenul să fie păstrat în patrimoniul comunei și 
transformat într-un mini-teren de fotbal de utilitate publică. 

D-nul primar Crișan Ioan rămâne surprins de faptul că consilierii PSD au aprobat într-o 
ședință anterioară valorificarea unor locuri de casă rămase nevândute iar acum se opun 
vânzării unui teren cu aceeași destinație și situat în aceeași zonă de locuri de casă. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este respins cu un număr de 11 voturi pentru și 6 voturi abținere (domnii 
consilieri, Ardelean-Oltean Ioan, Dohangie Ioan, Huzur Dorel, Kempf Francisc, Orădan Rareș și 
Pășcuțiu Adrian) 

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu 

strigare a 5 parcele intravilane, categoria de folosință neproductiv, proprietate 
privată a comunei Vladimirescu: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Crișan Ioan prezintă faptul că prin acest proiect de hotărâre se aprobă 

vânzarea prin licitație publică cu strigare a 5 parcele intravilane situate în zona dintre limita 
localității Vladimirescu și cartierul Via Carmina. Terenurile care fac obiectul proiectului de 
hotărâre sunt neproductive și având în vedere rețeaua de curent din zonă, emiterea unei 
autorizații de construcții pe teren este strâns legată de avizul ENEL, fără de care terenurile vor 
putea fi folosite ca simple grădini. 
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D-nul consilier Kempf Francisc întreabă ce se va întâmpla cu cetățenii care locuiesc în 
zona respectivă, spre exemplu d-nul Rechițean care la această oră se află în situația de a nu 
avea unde să își amplaseze baraca construcție pe care o folosește ca și locuință. 

D-nul primar Crișan Ioan îi răspunde d-nului consilier arătând faptul că terenurile vor fi 
vândute doar prin licitație publică, iar d-nul Rechițean prezent în sală va putea participa la 
licitație ca orice alt cetățean deși d-nul Rechițean a vândut 2 imobile primite în baza Legii 
112/1995 și nu ar trebui să se afle în prezent în această situație. Totodată, d-nul primar 
prezintă faptul că știe situația d-nului Rechițean și cazul său a fost o prioritate pentru dânsul. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 109/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu 

strigare a apartamentului înscris în C.F. nr. 301225-C1-U7 Vladimirescu cu nr. top. 
441-442; 444-445/1/1/VIII-Horia în suprafață de 28mp, proprietate privată a 
comunei Vladimirescu: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Crișan Ioan prezintă faptul că vânzarea spațiului se face doar cu condiția 

utilizării acestuia cu destinația de poștă, cumpărătorul fiind nevoit să prezinte documente care 
să ateste faptul că acesta desfășoară activități poștale și deține aviz de la autoritățile 
competente. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 110/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. -  

”Construire parc industrial” și R.L.U. aferent, com. Vladimirescu, sat Vladimirescu, 
jud. Arad: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Crișan Ioan prezintă faptul că după ce în ședința ordinară din data de 

26.09.2017 a fost avizată documentaţia de urbanism P.U.Z. – “Construire parc industrial” şi 
R.L.U. aferent, com. Vladimirescu, sat Vladimirescu, jud. Arad, prin acest proiect de hotărâre 
acum se aprobă documentaţia de urbanism P.U.Z. – “Construire parc industrial” şi R.L.U. 
aferent, com. Vladimirescu, sat Vladimirescu, jud. Arad care reprezintă etapa a 2-a din 
aprobarea unui P.U.Z. în Consiliul Local.   

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 111/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune 

nr. 9490/28.10.2008 privind delegarea activităților de precolectare, colectare şi 
transport a deșeurilor menajere și a celor asimilate acestora încheiat cu                     
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S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. prelungit prin act adițional nr. 3/2014 până 
în 28.10.2020: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Crișan Ioan prezintă proiectul de hotărâre arătând faptul că având în vedere 

semnarea contractului pentru zona I din cadrul A.D.I.A. deșeuri, contract atribuit printr-o 
licitaâie publică de A.D.I.A. suntem nevoiți să procedăm la rezilierea contractului de 
concesiune nr. 9490/28.10.2008 încheiat cu SC SERVICII DE SALUBRIZARE SRL și prelungit 
prin act adițional nr. 3/2014 întrucât nu pot coexista două contracte de concesiune pe servicii 
de precolectare, colectare şi transport a deșeurilor menajere și a celor asimilate acestora. 
Totodată, d-nul primar Crișan Ioan solicită consiliului local aprobarea mandatului de 
reprezentant al Consiliului Local în vederea rezilierii cu clauze prin care SC SERVICII DE 
SALUBRIZARE SRL sa presteze serviciul pana la implementarea noului contract de socitetatea 
din Timisoara care a castigat licitatia pe zona 1 din care face parte si comuna Vladimirescu. 

D-nul consilier Pășcuțiu Adrian – Laurențiu solicită informații privitoare la mandatul d-
nului primar Crișan Ioan în A.D.I.A. și puterea pe care o avem noi ca si comuna in ADIA . 

D-nul primar Crisan Ioan prezinta faptul ca comuna Vladimirescu a cautat ca in 
documentatiile de atribuire sa se stabileasca clauze conforme cu legislatia in vigoare si comuna 
Vladimirescu a fost cea care a impus ca societatea de salubrizare sa semneze contracte cu 
cetatenii si nu primaria sa fie cea care da banii pe serviciu urmand apoi sa i colecteze de la 
cetateni fara a fi intre comuna si cetateni nici un contract,deci implicit baza legala, ceea ce se 
dorea la inceput in clauzele propuse de ADIA Arad. Totodata d-nul primar prezinta ca a avut 
niste intalniri cu reprezentantii societatii care desfasoara serviciul de colectare la aceasta data 
care au dat asigurari ca pana la implementarea contractului nou, vor deservi in continuare 
comunitatea din Vladimirescu in ceea ce priveste colectarea de deseuri menajere.  

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 112/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 

 
18. Proiect de hotărâre privind înlocuirea d-nului Mang Vlad în cadrul Comisiei 

de evaluare pentru deschiderea ofertelor, derularea procedurii și atribuirea 
contractului de achiziție publică pentru proiectul “MODERNIZARE 
INFRASTRUCTURĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA VLADIMIRESCU, JUDEȚUL 
ARAD”: 

Preşedintele de şedinţă, d-nul Ardelean-Oltean Ioan 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 Crișan Ioan arată faptul că d-nul Mang Vlad va fi transferat din cadrul 

instituției și nu va mai putea îndeplini funcția de membru în cadrul Comisiei de evaluare pentru 
deschiderea ofertelor derularea procedurii și atribuirea contractului de achiziție publică pentru 
proiectul “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 
VLADIMIRESCU, JUDEȚUL ARAD”, așadar acesta va fi înlocuit cu d-na Boldor Adriana – 
Filofteia, angajată în funcția de agent de turism. 

Nemaifiind discuţii, observaţii sau alte propuneri legate de proiectul de hotărâre, 
preşedintele de şedință d-nul Ardelean-Oltean Ioan supune la vot proiectul în forma prezentată 
care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 113/31.10.2017 a 
Consiliului Local Vladimirescu. 
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Nemaifiind  alte discuţii și nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Vladimirescu din data de 31.10.2017 drept pentru care s-a încheiat prezentul 
Proces Verbal în 3 exemplare originale. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

        ARDELEAN OLTEAN IOAN                                                    SECRETAR, 
                                                                                                   OVIDIU TANASĂ 
                     
      …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                           …………………………….……..      
 


