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Nr. 2718/ 27.04.2022
PROCES-VERBAL
AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL VLADENI
DIN DATA DE 14.04.2022
Din totalul de 11 consilieri, participă 11
Președintele de ședintă este domnul consilier Joița Andrei Sergiu
Se oferă cuvântul președintelui de ședintă pentru a citi ordinea de zi.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare , a devizului general și a indicatorilor tehnico
– economici ai abiectivului de investiție „Extindere rețea de gaze naturale în comuna Vlădeni, județ
Dâmbovița”în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. Alexe – Eu nu știu de unde sunt cele 25 de gospodării in Dabija. Cred că se va suprapune cu cei care s-au branșat pe
cont propriu. Eu am fost in teren si am numarat in jur de 7 gospodării.
Dl. Viceprimar – Să știți ca si eu am mers acolo si am numarat in jur de 12 gospodării.
Dl. Alexe – Aveți 1300m în Dabija. De unde distanța asta? Mi se pare prea mult.
Dna.Oprea - Este vorba de potentialii consumatori.
Dna. Primar – Si cei de pe Rudari sunt prinsi tot pe Dabija.
Dl. Alexe – Cei de pe Rudari sunt cu probleme, nu sunt toti proprietari. Eu nu vreau sa existe posibilitatea unei
suprapuneri. Dupa parerea mea ar fi trebuit sa existe 118 semnături.
Dl. Gherleanu – Este o estimare.
Dna. Primar – Nu se va suprapune.
Dl. Alexe – Se vine in paralel sau in continuarea cu acea conductă existentă?
Dl. Gherleanu – Cum sa fie in paralel? Se merge in continuare
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare , a devizului general și a
indicatorilor tehnico – economici ai abiectivului de investiție „Extindere rețea de gaze naturale în comuna
Vlădeni, județ Dâmbovița”în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.
Se voteaza cu 11 voturi PENTRU.
Dl. Moise – Eu am ceva de adaugat cu privire la proiectul A doua Șansă, dacă aveți cunoștințe care s-ar incadra să
participe la acest proiect, v-as ruga sa le aduceți la cunoștință modalitățile prin care se pot inscrie si ce beneficii pot
avea.
Dna. Primar – Vor gasi informatii si la primarie si la scoala in acest sens.
Dl. Joița – Am și eu o întrebare. Ce firmă execută terenul de sport?
Dna. Oprea – Tis Luc Construct.
Dna. Buturugă – Pavajul din ce o să fie ?
Dna Primar – Este sintetic
Ordinea de zi fiind epuizatã se declarã şedinţa închisã.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal în 2 exemplare.
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