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PROCES-VERBAL
AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL VLADENI
DIN DATA DE 28.02.2022

Din totalul de 11 consilieri, participă 11
Președintele de ședintă este domnul consilier Gherleanu Constantin Daniel
Se oferă cuvântul președintelui de ședintă pentru a citi ordinea de zi.
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local din data de 19.01.2022
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Vlădeni şi Societatea
Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa
3. Proiect de hotarare privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 – forma
inițială
4. Proiect de hotarare privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Vlădeni,
județul Dâmbovița
5. Proiect de hotarare privind aprobarea încheieii unui contract de prestări servicii privind gestionarea câinilor
fără stăpân, până la delegarea prin concesiune a gestiunii acestuia
6. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Vladeni, judetul Dambovita
7. Proiect de hotarare privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Vlădeni a doi consilieri
locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale secretarului general al comunei Vlădeni pentru perioada 03.08.2021 – 28.02.2022
8. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru asistenții personali pentru
anul 2022 din cadrul primăriei comunei Vlădeni, județul Dâmbovița
9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Comunei Vlădeni, județul Dâmbovita pe anul 2022,
10. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi.
1.

Aprobarea procesului verbal al sedintei din data 19.01.2022
Se supune la vot aprobarea procesului verbal al sedintei din data 19.01.2022
Se voteaza cu 11 voturi PENTRU.

2.

Proiect de hotarare privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Vlădeni şi
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa

Comisia 1- aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Se supune la vot proiectul de hotarare :
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi
3.

Proiect de hotarare privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 –
forma inițială
Dl. Joița propune sa se aloce bani de la pozițiile 40 și 50 pentru o platforma betonată pentru depozitarea
gunoiului provenit din construcții
Dna. Contabil – Eu aș zice să trecem pentru buldoexcavator, acolo avem proiectul in derulare si nu prea ne
ajung banii. Eu am acoperit baza sportivă, podul, drumul
Dna. Primar – Podul se face prin CNI
Dl. Moise – Pentru mine nu este totul clar, pentru că lucrurile trebuiau facute bine de la inceput
Dl. Alexe- Mai bine făceam alt pod, pentru asta sa raspunda cine a gresit de la inceput.
Dna. Contabil – Noi am plătit proiectele din banii acestia
Dl. Joița – Fața de anul trecut , la materiale, s-au alocat de 3 ori mai multi bani, am vazut ca pentru reparații,
modernizare, audit intern s-au alocat 100 mii. Avem explicații?
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Dna. Contabil – Noi plătim două audituri, iar acum s-a scumpit, a crescut de la 3000 la 6000
Dl. Joița – LA serviciul de telefonie, de ce s-a injumătățit?
Dna. Contabil – Pentru ca incercam sa reziliem contractul
Dl. Joita – Si tabletele?
Dna. Contabil - Da, vom scoate si tabletele
Dl. Joița – Cât sunt serviciile de SSM? Anul trecut au fost 1500lei/luna
Dna. Contabil – 832 le
Dl. Joița – produse de curatenie de 20000lei? Mi se pare mult
Dna. Contabil – Nici nu am luat atat de mult
Dl. Moise – Haideți sa le facem omeneste
Dna. Contabil – In buget avem 3650 lei
Dl. Joita – Eu propun sa luăm de la bunuri si servicii si sa ducel la salubritate
Dna.Primar – Banii abia ne ajung pentru proiectele importante, proiecte care sut incepute. De făcut as vrea
sa fac multe, dar trebuie sa malimitez la buget.
Dl. Joița – Eu spun ca bani ar fi
Dna.Primar – Am făcut eforturi foarte mari ca sa putem economisi
Dna. Contabil –Am impărțit excedentul, avem nevoie de bani pentru buldoexcavator
Dl. Alexe – In concluzie, acest plan poate suferi modificari in sunctie de necesităti.
Dna. Secretar – Este in forma initiala
Dl. Alexe – Trebuia facut echilibrat, daca nu sunt explicatii concrete, dati curs la interpretari
Dl Moise – As vrea sa incepem studiul de fezabilitate propus de dl. Joița
Dna. Primar – Eu as vrea sa si finalizez ce incep nu doar sa cheltui niste bani pe care nici nu ii am
Dl. Joița – Părerea mea este ca vreți sa duceti banii acestia pe excedent pana in 2024
Dna. Primar – Am primit banii pe 27 decembrie 2021. Eu vreau sa finalizez proiecte incepute, mai sunt inca
multe de facut
Dna. Contabil – Avem 219 mii pentru drum, au fost alocati bani pentru pod, aici sunt studii, avize, toate costa
Dl. Nastasia – S-a facut receptia la drum?
Dna. Primar – Da
Dl. Joița – Am vrea sa vedem si noi documentele
Dna. Primar – Sigur, veniti maine la primarie
Comisia 1- aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Comisia 3 – aviz favorabil
Se supune la vot proiectul de hotarare : Se voteaza
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi

4.

Proiect de hotarare privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna
Vlădeni, județul Dâmbovița
Comisia 1- aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Se supune la vot proiectul de hotarare : Se voteaza
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi

La sedinta a venit si preotul Dutescu Cristian care intervine si ridica problema obținerii actelor de proprietate in
favoarea Parohiei pentru casa parohiala, biserica si cimitir. Acesta spune ca ii sunt necesare pentru a obtine bani
pentru investitia ce urmeaza sa o faca – pictura si reparatii la acoperisul bisericii.
Dl. Alexe – Eu inteleg ca dvs. ati venit aici sa ne criticati pe noi. Spuneti ca ati facut 5 cereri, cate una pentru fiecare
an . nu poate sa faca nimeni nimic pentru ca nu sunt acte. Eu am o problema cu executia cavourilor care nu au fost
finalizate. Am vrut sa iau la un moment dat din balast si mi-ati vorbit nepotrivit
Preot – Balastul este platit
Dl. Moise – Preotul a venit cu o problema, haideti sa il ascultam, va rog
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Dl. Nastatsia – Parinte, daca Parohia intra in proprietate ati fi dispus sa faceti in totalitate lucrarile?
Preot – Am facut turla, acum refacem acoperisul, trebuie pictata
Dl. Nastasia – Oamenii sunt sceptici. La nivel de judet sunteti conditionat de aceste documente?
Preot – Da, sunt conditionat pentru licitatia picturii
Dl. Nastasia – In cimitir se fac lucrari fara sa se ceara voie cuiva
Preot – Eu vreau sa facem totul in colaborare cu primaria si consiliul loca, as vrea sa colaboram, as vrea sa asfaltez
aleile centrale din cimitir
Dl. Nastasia – Ca sa aveti sanse de izbanda trebuie sa aveti o discutie cu satenii. Este foarte delicata aceasta problema
Dl Alexe – Eu as vrea sa va felicit pntru curatenia din cimitir, eu nu am stiut ca nu aveti acte
Dl Moise – Eu sunt de acord sa ajutam sa se rezolve cumva aceasta problema
Dl Alexe – Nu noi putem decide asta, este o problema delicata
Preot – Ma ajutati cu aspectul acesta
Dl Alexe – Da, vom incerca

5.

Proiect de hotarare privind aprobarea încheieii unui contract de prestări servicii privind gestionarea
câinilor fără stăpân, până la delegarea prin concesiune a gestiunii acestuia
Comisia 1- aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Comisia 3 – aviz favorabil
Se supune la vot proiectul de hotarare : Se voteaza
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi

6.

Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Vladeni, judetul Dambovita
Comisia 2 - aviz favorabil
Se supune la vot proiectul de hotarare : Se voteaza
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi

7.

Proiect de hotarare privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Vlădeni a doi consilieri
locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale

Comisia 2 - aviz favorabil
Sunt propusi urmatorii consilieri : - Dl. Dumitru Cătălin
- Dl. Nastasia Gheorghe
- Dl. Stoian Cornel
- Dl. Alexe Marian
Cine este PENTRU Dl. Dumitru Cătălin? – 8
Cine este PENTRU Dl. Nastasia Gheorghe? – 6
Cine este PENTRU Dl. Stoian Cornel? - 6
Cine este PENTRU Dl. Alexe Marian? – 5
Dl. Nastasia Gheorghe este le egalitate cu Dl. Stoian Cornel. Se voteaza intre cei doi
Cine este PENTRU Dl. Nastasia Gheorghe? – 6
Cine este PENTRU Dl. Stoian Cornel? – 5
Comisia va avea ca reprezentati ai Consiliului Local pe Dl. Dumitru Cătălin si pe Dl. Nastasia Gheorghe
Se supune la vot proiectul de hotarare cu cei doi membrii alesi: Se voteaza
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi
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8.

Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru asistenții personali
pentru anul 2022 din cadrul primăriei comunei Vlădeni, județul Dâmbovița
Comisia 1- aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Comisia 3 – aviz favorabil

Dl. Joița – Propun un amendament : De la bunuri si servicii, subcapitolul 20.01.09 sa luam 40.000 si de la 20.01.30 sa
luam inca 40.000 si sa ii mutam catre 74.02.05 la saluritate , investitii pentru o platforma betonata pentru moloz.
Se supune la vot amendamentul:
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0
Se supune la vot proiectul de hotarare in forma modificata cu amendamentul dlui. consilier Joița Andrei :
Se voteaza
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0
Proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi in forma modificata cu amendamentul formulat de dl.
consilier Joița Andrei

9.

Se trece la punctul DIVERSE
Se înscriu la cuvânt :
- Dna. Buturugă
- Dl. Moise
- Dl. Nastasia

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt şi ordinea de zi fiind epuizatã, se declarã şedinţa închisã.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal în 2 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ
GHERLEANU CONSTANTIN DANIEL

SECRETAR GENERAL
MANU ROXANA
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