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Nr. 3843/22.06.2022
PROCES-VERBAL
AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL VLADENI
DIN DATA DE 26.05.2022
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. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data 27.04.2022
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Vlădeni, județul Dâmbovița
3. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi.
1.

Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data 27.04.2022
Se supune la vot aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data 27.04.2022
Se voteaza cu 11 voturi PENTRU.

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Vlădeni, județul Dâmbovița
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

3.

Se trece la punctul DIVERSE
Se înscriu la cuvânt :
- Dna. Buturugă
- Dl. Joița
Dna. Secretar General prezintă raportul de activitate aferent perioadei 01.01.2022 – 31.03.2022 privind gradul
de colectare a taxelor și impozitelor la nivelul comunei Vlădeni, inclusiv situatia executarilor silite demarate in
anul 2022.

Dna. Buturugă – Ce facem cu apa de la rețea?
Dna. Primar – Am făcut și noi o sesizare si a ramas sa facem si analiza apei.
Dna. Buturugă – Nu mi se pare corect sa platim o apă pe care nu o putem folosi.
Dl. Joița – Trebuie să fortam puțin nota cu dl. Vicentiu de la Apacris.
Dna. Primar – Puteți participa maine la intalnirea pe care o avem stabilita maine la ora 9.00.
Dl. Joița – Sigur ca voi veni, voi aduce si rezultatele probelor duse de mine la un laborator privat.
Dl. Moise – Daca apa este asa nu cred ca este vina dlui. Vicențiu. Trebuie sa incercam sa vedem lucrurile in mod
corect. Statia de apa este amplasată la fostul C.A.P.
Dl. Despa – Cert este ca firma ar trebui sa livreze o apa conformă.
Dl. Alexe – Firma ar trebui sa gasesca soluția.
Dna. Buturugă – Dna. Primar, se vor da tichete de vacanta pentru asistenții personali?Am depus o cerere si nu am
primit inca raspuns.
Dna. Primar – Da.
Dl. Joița – Am solicitat si eu nota de renunțare la șanturile betonate.
Dna. Oprea – V-am facut copii xerox ale documentelor care indica faptul ca nu au fost prevazute. Din proiectul tehnic
pagina 19 , respectiv 20.
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Dl. Joița – Am ceva de spus despre dna. Oprea Ramona referitor la contractarea unui specialist, sunt servicii de
consultanța in valoare de 15.000 lei.
Dna. Oprea – Consultanta a fost contractată conform legii, este vorba de proiectul de achizitie a buldoexcavatorului.
Faptul acesta nu va da dvs. dreptul sa ma denigrati pe mine pe facebook.
Dna. Primar – Va rog, sa pastram un ton civilizat. Si despre mine se scriu multe chestiuni dle. Joița.
Dl. Joița – Să-mi spuneti si mie daca la terenul de sport este pretul corect.
Dna. Primar – Nu am nimic de ascuns, avem consultant, diriginte de santier, specialisti care s-au ocupat de proiect.
Dl. Joița – Am solicitat aprobarea pentru organizarea unui eveniment de interes public, anul trecut am primit acordul
in aceeasi zi.
Dna. Primar – Dna.Luci Coarnă a cerut raspuns verbal.
Dl. Joița – Eu vreau sa il primes si in scris.
Dna. Primar – Am primit multe comentarii negative legate de acest eveniment din partea cetatenilor, plus ca se strang
multe gunoaie .
Dl. Joița – In urma reportajului, Ministerul Dezvoltarii a solicitat nota justificativa?
Dna. Primar – Da, a cerut. Am trimis toate documentele. Totul este in regula.
Dl. Joița – As dori sa vad si eu devizul proiectului de la terenul de sport.
Dna. Primar – Repet, orice neclaritati aveti legat de proiectele pe care le avem in derulare , veniti la primarie si
intrebati.
Dna. Oprea Ramona prezinta un raport al stadiului de implementare cu privire la proiectele aflate in derulare.
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
Joița Andrei Sergiu

SECRETAR GENERAL
MANU ROXANA
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