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                                        P R O C E S – V E R B A L 

       Incheiat astazi   10 Octombrie in sedinta de indata  a Consiliului local al comunei 
Vladeni , judetul Ialomita ,  unde participa un nr. de 10 membrii ai Consiliului Local din
numarul de 11 cati sunt in componenta acestuia. 
Absent doamna consilier local Draganescu Maria  .
     Sedinta a fost convocata in temeiul art. 39 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare prin dispozitia 
primarului nr. 
     Potrivit art. 42 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 secretarul comunei prezinta procesul-
verbal incheiat in sedinta anterioara a Consiliului Local .
          Domnul   presedinte de sedinta Voicu Ion   anunta ordinea de zi :
  Ordinea de zi este supusa la vot si aprobata in unanimitate de catre cei prezenti la 
sedinta .
I . Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a  destinatiei 
imobilului din Localitatea Vladeni , Judetul Ialomita , Strada Baltii nr. 22 – Scoala 
Generala cu clasele I-IV Vladeni – care apartine Domeniului Public al Comunei Vladeni
, Judetul Ialomita , din imobil destinat Unitatilor de Invatamant -  in  Centru de zi ,, 
Furnizare de servicii psiho-socio-medicale si recreative pentru batranii comunitatii din 
localitatea Vladeni , Judetul Ialomita”.  
II. Proiect de hotarare privind  desemnarea unui reprezentant al consiliului local , pentru
a face parte din componenta Consiliului de Admministratie al unitatii scolare pentru 
anul scolar 2018-2019 .
   Se trece la punctul I 
Domnul primar Dinu Marian -  prezinta expunerea de motive privind aprobarea 
propunerii de schimbare a  destinatiei imobilului din Localitatea Vladeni , Judetul 
Ialomita , Strada Baltii nr. 22 – Scoala Generala cu clasele I-IV Vladeni – care apartine 
Domeniului Public al Comunei Vladeni , Judetul Ialomita , din imobil destinat 
Unitatilor de Invatamant -  in  Centru de zi ,, Furnizare de servicii psiho-socio-medicale 
si recreative pentru batranii comunitatii din localitatea Vladeni , Judetul Ialomita”. 
Domnul consilier local Corlau Lucian – spune ca s a mai incercat solicitarea avizului de 
la invatamant .
Domnul Anghel Auras spune ca au mai solicitat si alte primarii . 
Nu  mai sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si doamna  presedinte de sedinta
il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti adoptandu-se o 
hotarare in acest sens .
Punctul II



Doamna Dragomir Vasilica  – prezinta referatul privind  desemnarea unui reprezentant 
al consiliului local , pentru a face parte din componenta Consiliului de Admministratie 
al unitatii scolare pentru anul scolar 2018-2019 .
Domnul consilier local Corlau Lucian propune pe d-na consilier Draganescu Maria .
    Nu  mai sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si domnul   presedinte de 
sedinta il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti adoptandu-se 
o hotarare in acest sens .
       Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal .

             Presedinte de sedinta ,                                                P. Secretar ,
       VOICU ION                                              DRAGOMIR VASILICA 
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                            MINUTA SEDINTEI ORDINARE A 
                    CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VLADENI
                                 din data de 10 octombrie 2018 

Intocmita in conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica,art.2 lit.c pct.1 , 2 si 3 si art. 3 lit. g.

        Incheiata astazi 10 octombrie  2018   in sedinta de indata  a Consiliului Local al 
comunei Vladeni , judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispozitia nr.                
        La sedinta au fost prezenti 10 membrii ai consiliului local Vladeni din numarul de 
11 cati sunt in componenta acestuia  .
        La sedinta Consiliului Local participa secretarul.
S-a supus la vot procesul-verbal incheiat in sedinta anterioara a Consiliului Local si s-a 
aprobat cu 10 voturi pentru.
        In urma dezbaterilor au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1.   Hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a  destinatiei imobilului din 
Localitatea Vladeni , Judetul Ialomita , Strada Baltii nr. 22 – Scoala Generala cu clasele 
I-IV Vladeni – care apartine Domeniului Public al Comunei Vladeni , Judetul Ialomita , 
din imobil destinat Unitatilor de Invatamant -  in  Centru de zi ,, Furnizare de servicii 
psiho-socio-medicale si recreative pentru batranii comunitatii din localitatea Vladeni , 
Judetul Ialomita”.  
     Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, in varianta 
propusa de initiator – dl primar.
2. Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local , pentru a face parte 
din componenta Consiliului de Admministratie al unitatii scolare pentru anul scolar 2018-
2019 .
    Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, in varianta 
propusa de initiator – dl primar.

                                                     P.  Secretar ,
                                                   Dragomir Vasilica   



CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  VLADENI 
JUDETUL IALOMITA

                                            
                                                    PROCES-VERBAL
                                           Incheiat astazi ___________

           Subsemnata Dragomir Vasilica , secretar al comunei Vladeni ,  Judetul Ialomita si d-na    Dima 
Mariana inspector achizitii publice , am procedat la afisarea procesului – verbal incheiat in urma sedintei
ordinare a Consiliului Local din data de _____________.

                         Secretar ,                                                        Inspector achizitii publice  ,
                  Dragomir Vasilica                                                           Dima Mariana 

             
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  VLADENI 
JUDETUL IALOMITA

                                            
                                                    PROCES-VERBAL
                                           Incheiat astazi ___________

           Subsemnata Dragomir Vasilica , secretar al comunei Vladeni ,  Judetul Ialomita si d-na    Dima 
Mariana inspector achizitii publice, astazi data de mai sus am procedat la afisarea Minutei  incheiate in 
urma sedintei ordinare a Consiliului Local Vladeni din data de _____________.

                         Secretar ,                                                       Insp.achizitii publice  ,
                  Dragomir Vasilica                                                       Dima Mariana  
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