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

       Incheiat astazi  06.03.2019 in sedinta de indata   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.(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 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 alocarea sumei de 10.000 lei  in vederea organizarii 
unor festivitati  cultural artistice cu ocazia sarbatoririi zilei  de 8 Martie .

   II.      Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2018.
  III.    Proiect  de hotarare privind actualizarea indicatorilor  tehnico – economici  ai
proiectului ,, Asfaltare Strada Traian de la km 0+216 - la km 0+748”, comuna Vladeni,
judetul Ialomita . 

   Se trece la punctul I 
  Domnul Dinu Marian – primarul comunei Vladeni , Judetul Ialomita -  prezinta 
expunerea de motive privind alocarea sumei de 10.000 lei  in vederea organizarii unor 
festivitati  cultural artistice cu ocazia sarbatoririi zilei  de 8 Martie .

Domnul consilier Ghita Ion – intreaba ce formatie va participa la acest eveniment?
Domnul Primar – raspunde ca vine d-na Steliana Sima .
     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  Dinu Marian  – primarul comunei Vladeni , Judetul Ialomita  – prezinta
referatul privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2018. 
   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   Dinu Marian   –  primarul  comunei  Vladeni  ,  Judetul  Ialomita   –  prezinta
referatul  privind  actualizarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  ai   proiectului  ,,
Asfaltare  Strada  Traian  de  la  km 0+216  -  la  km 0+748”,  comuna  Vladeni,  judetul
Ialomita . 

Domnul consilier local Corlau Lucian spune ca au intervenit aceste modificari datorita
OUG nr. 114/2018 .
Domnul primar Dinu Marian – spune ca s-ar putea sa se mai modifice pana la 
aprobare acesti indicatori .
Domnul Ghita Ion intreaba de ce se modifica acesti indicatori , iar domnul primar 
spune ca s-a cerut si punctul de vedere al ANAP .  

   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 
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