
Consiliul local al 
Comunei Vladeni 
Judetul Ialomita 

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

       Incheiat astazi  28.01.2020 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. 
    
     Domnul presedinte de sedinta Gurita Niculae arata ca sunt intrunite prevederile art. 
137 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei si declara 
sedinta legal constituita .
     Sedinta a fost convocata in temeiul art. 134 alin.(4) din Ordonanta nr. 57/03.07.2019 
privind Codul Administrativ  prin dispozitia primarului nr.  
     Potrivit art.  139 alin.(15) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul Administrativ secretarul comunei prezinta procesul-verbal incheiat in sedinta 
anterioara a Consiliului Local si pentru ca nu sunt obiectiuni il supune la vot si se 
aproba in unanimitate de voturi .
          Domnul   presedinte de sedinta Gurita Niculae anunta ordinea de zi :
   I.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  documentației  tehnico-economice,  a
indicatorilor  tehnico-economici  actualizati  -  faza  DALI  și  descrierea  sumară  a
investiției  propuse  a  fi  realizată  prin  proiect  pentru  obiectivul  “CRESTEREA
EFICIENTEI  ENERGETICE  A  SCOLII  VLADENI,  COM.  VLADENI,  JUD.
IALOMITA”.
II. Proiect de hotarare cu privire la APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR
LEGATE DE PROIECT < CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII VLADENI,
COM. VLADENI, JUD. IALOMITA >Axa prioritară 3 Prioritatea de Investitii 3.1 Operațiunea
B .
 III. Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 1842/15.05.2018
a domnului DUMITRU GHEORGHE .
IV.  Proiect  de hotarare  privind aprobarea retelei  scolare la nivelul  comunei  Vladeni
pentru anul scolar 2020-2021. 
V. Diverse. 

  Ordinea de zi este supusa la vot si aprobata in unanimitate de catre cei prezenti la 
sedinta .
   Se trece la punctul I 
  Domnul Primar Dinu Marian   – prezinta expunerea de motive  privind aprobarea
documentației  tehnico-economice,  a indicatorilor tehnico-economici  actualizati  - faza
DALI  și  descrierea  sumară  a  investiției  propuse  a  fi  realizată  prin  proiect  pentru
obiectivul “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII VLADENI, COM.
VLADENI, JUD. 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 .
        Se trece la punctul II
      Domnul  Primar  Dinu  Marian   –  prezinta  expunerea  de  motive  cu  privire  la
APROBAREA  PROIECTULUI  ȘI  A  CHELTUIELILOR  LEGATE  DE  PROIECT  <
CRESTEREA EFICIENTEI  ENERGETICE A SCOLII  VLADENI,  COM.  VLADENI,  JUD.
IALOMITA >Axa prioritară 3 Prioritatea de Investitii 3.1 Operațiunea B .
        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 .
        Se trece la punctul III
     Domnul Primar Dinu Marian  -  prezinta expunerea de motive  privind rezilierea
contractului de inchiriere nr. 1842/15.05.2018 a domnului DUMITRU GHEORGHE .
        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 .
Se trece la punctul IV
   Domnul Primar Dinu Marian  – prezinta expunerea de motive  privind aprobarea
retelei scolare la nivelul comunei Vladeni pentru anul scolar 2020-2021. 
        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 .
Se trece la punctul V
        Diverse . 

  Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal .

             Presedinte de sedinta ,                                                      P. Secretar ,
  GURITA NICULAE                                         DRAGOMIR VASILICA 
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