
Consiliul local al 
Comunei Vladeni 
Judetul Ialomita 

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

       Incheiat astazi   17 decembrie 2018 in sedinta ordinara  a Consiliului local al 
comunei Vladeni , judetul Ialomita ,  unde participa un nr. de 11 membrii ai Consiliului 
Local din numarul de 11 cati sunt in componenta acestuia. 
     Sedinta a fost convocata in temeiul art. 39 alin.(1) 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 .
  Se trece la alegerea presedintelui de sedinta . 
Domnul 
          Domnul   presedinte de sedinta Anghel Auras 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 rectificarii bugetului local pentru anul 2018.
    II. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2019.
     III. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr. 15/09.05.2018 in 
sensul modificarii   indicatorilor  economici in urma actualizarii preturilor la lucrarile 
aferente obiectivului ,, Modernizare Strada Baraganului Comuna Vladeni , Judetul 
Ialomita “.
     IV. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de cooperare privind organizarea 
si exercitarea functiei de audit public intern .
   Se trece la punctul I 
Doamna  Alexandru Radita – reprezentant SC SILISTRA SERV SRL prezinta referatul 
privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Vladeni pentru anul 2018. 
Domnul consilier Ghita Ion spune ca i se pare o diferenta  prea mare . 
Doamna Alexandru Radita – explica . 
Domnul consilier Ghita Ion cum explicam deficitul . 
Domnul consilier Corlau Lucian – spune ca este la nivel de stat , la inceput prevezi 
incasarile , la noi la comuna este  cam 80% incasarile . 
Doamna Alexandru Radita – spune ca excedentul este din anii trecuti . 
Domnul consilier Corlau Lucian – intreaba daca a ma i ramas .
Domnul primar – explica ca avem excedent din anii precedenti , in care avem de facut 
lucrari – soseaua privind cele 5 strazi . 
Domnul primar spune ca investitia de la scoala pentru centru este trecuta pe lista de 
investitii .



Domnul consilier Corlau Lucian intreaba daca ne incadram in bani pentru  ceea ce s-a 
aprobat si cele din urma putem sa acoperim toate cheltuielile pentru ce ne- am propus .
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 .
Punctul II
Domnul Primar Dinu Marian  – prezinta expunerea de motive privind  aprobarea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.
    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 .
Punctul III
Domnul Socarici Titi – inspector tehnician cu urbanismul in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vladeni , judetul Ialomita – prezintra expunerea de 
motive privind aprobarea modificarii HCL nr. 15/09.05.2018 in sensul modificarii   
indicatorilor  economici in urma actualizarii preturilor la lucrarile aferente obiectivului ,,
Modernizare Strada Baraganului Comuna Vladeni , Judetul Ialomita”.
Domnul primar – spune ca suma este subevaluata  .
Domnul consilier Corlau Lucian – intreaba  daca avem legalitate in acest sens. 
Domnul Socarici Titi – explica .
Domnul primar Dinu Marian – spune ca avem justificare .
Domnul consilier Corlau Lucian - spune ca se aduna bani si s –ar putea nici cu asta sa se
depuna vreo oferta .
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 .
Punctul IV 
Domnul primar Dinu Marian – prezinta expunerea de motive privind aprobarea 
acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea functiei de audit public intern .
Explica in ce consta acest acord de cooperare intre comuna Vladeni si ADIL , iar 
cotizatia anuala este de 8000 lei/compartiment . 
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 ,
    ANGHEL AURAS                                               DRAGOMIR VASILICA 



 Consiliul Local al 
Comunei Vladeni 
Judetul Ialomita

 
                            MINUTA SEDINTEI ORDINARE A 
                    CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VLADENI
                                 din data de 17 decembrie   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 17 decembrie  2018   in sedinta ordinara a Consiliului Local al 
comunei Vladeni , judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispozitia nr.                
        La sedinta au fost prezenti 11 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 11 voturi pentru.
        In urma dezbaterilor au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1.   Hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018.
     Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, in varianta 
propusa de initiator – dl primar.
2. Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.
    Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, in varianta 
propusa de initiator – dl primar.
3. Hotarare privind modificarii HCL nr. 15/09.05.2018 in sensul modificarii   
indicatorilor  economici in urma actualizarii preturilor la lucrarile aferente obiectivului ,, 
Modernizare Strada Baraganului Comuna Vladeni , Judetul Ialomita “.
    Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, in varianta 
propusa de initiator – dl primar .
4. Hotarare privind aprobarea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea 
functiei de audit public intern .
    Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 11 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  



Consiliul Local al 
Comunei Vladeni 
Judetul Ialomita

 
                            MINUTA SEDINTEI ORDINARE A 
                    CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VLADENI
                                 din data de 3 decembrie  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 3 decembrie  2018   in sedinta de indata a Consiliului Local al 
comunei Vladeni , judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul comunei, prin 
dispozitia nr. 160/29.11.2018 .               
        La sedinta au fost prezenti 10 membrii ai consiliului local Vladeni din numarul de 
11 cati sunt in componenta acestuia  . Absent domnul consilier local Virlan Robert Ionel .
        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 11 voturi pentru.
        In urma dezbaterilor au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1.   Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investitie ,,Reabilitarea , modernizarea , extinderea si dotarea infrastructurii  pentru 
infiintarea unui centru social fara componenta rezidentiala in comuna Vladeni , Jud. 
Ialomita ” .
     Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, in varianta 
propusa de initiator – dl primar.

                                                     P.  Secretar ,
                                                   Dragomir Vasilica   
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