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

       Incheiat astazi   19 IUNIE  2019  in sedinta ordinara  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 d-l consilier Virlan Robert-
Ionel . 
     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. 98/13.06.2019 . 
     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 Corlau Lucian  propune pe dl. Giuglea Costica  si este ales in unanimitate de 
catre membrii Consiliului Local Vladeni .
          Domnul   presedinte de sedinta Giuglea Costica  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  trecerea imobilului teren in suprafata de 1793 mp 
apartinand domeniului privat al comunei Vladeni  in inventarul bunurilor apartinand 
domeniului public al comunei Vladeni , judetul Ialomita .
      II.Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului si insusirea inventarului 
domeniului privat al Comunei in urma modificarilor survenite . 
      III. Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului domeniului public al 
Comunei Vladeni , Judetul Ialomita . 
      IV.Proiect  de hotarare  privind aprobarea  Actului  aditional  nr.1 la  Acordul  de
cooperare privind organizarea si exercitarea functiei de audit public intern nr.235 din
20.12.2018.
     V. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei terenului in suprafata de 540 
mp – piata comunala  in  teren loc de joaca , pentru realizarea obiectivului de 
investitie ,, Amenajarea unui loc de joaca in Comuna Vladeni , judetul Ialomita “ situat 
in tarlaua 32 parcela 1404/1 apartinand domeniului public al Comunei Vladeni , judetul 
Ialomita inscris la nr. crt. 22 din anexa nr. 1 inventarul bunurilor apartinand domeniului 
public al Comunei Vladeni , judetul Ialomita .
      VI. Proiect de hotarare privind  actualizarea inventarului domeniului public al 
Comunei Vladeni , Judetul Ialomita .  
   Se trece la punctul I 
Domnul Socarici Titi – inspector tehnician cu urbanismul in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Vladeni , judetul Ialomita  prezinta referatul  privind 
trecerea imobilului teren in suprafata de 1793 mp apartinand domeniului privat al 



comunei Vladeni  in inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei 
Vladeni , judetul Ialomita .
D-na consilier Draganescu Maria intreaba care este suprafata totala ?
Domnul Socarici Titi – explica . 
Domnul consilier Corlau Lucian – spune ca trebuie sa se analizeze si sa delimiteze 
suprafata . 
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 Socarici Titi – inspector tehnician cu urbanismul in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Vladeni , judetul Ialomita  – prezinta referatul  
privind  actualizarea inventarului si insusirea inventarului domeniului privat al Comunei
in urma modificarilor survenite . 
    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  – prezinta referatul  
privind actualizarea inventarului domeniului public al Comunei Vladeni , Judetul 
Ialomita . 
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 Actului
aditional  nr.1 la Acordul  de cooperare  privind organizarea si  exercitarea functiei  de
audit public intern nr.235 din 20.12.2018.
Nu  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 V
Domnul primar Dinu Marian – prezinta expunerea privind schimbarea destinatiei 
terenului in suprafata de 540 mp – piata comunala  in  teren loc de joaca , pentru 
realizarea obiectivului de investitie ,, Amenajarea unui loc de joaca in Comuna 
Vladeni , judetul Ialomita “ situat in tarlaua 32 parcela 1404/1 apartinand domeniului 
public al Comunei Vladeni , judetul Ialomita inscris la nr. crt. 22 din anexa nr. 1 
inventarul bunurilor apartinand domeniului public al Comunei Vladeni , judetul Ialomita
.
Domnul consilier Corlau Lucian intreaba daca este de ajuns doar Hotararea Consiliului 
Local ?
Domnul Primar Dinu Marian – explica . 



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 VI
Domnul Socarici Titi – inspector tehnician cu urbanismul in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Vladeni , judetul Ialomita  – prezinta referatul  
privind actualizarea inventarului domeniului public al Comunei Vladeni , Judetul 
Ialomita . 
  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 ,
  GIUGLEA COSTICA                                       DRAGOMIR VASILICA 
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