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PROCES-VERBAL
AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL VLADENI
DIN DATA DE 20.07.2022

Din totalul de 11 consilieri, participă 11
Președintele de ședintă este domnul consilier MOISE DANIEL BOGDAN
Se oferă cuvântul președintelui de ședintă pentru a citi ordinea de zi.
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data 21.06.2022
2. Proiect de hotărâre rivind aprobarea raportului cu privire la activitatea asistenților personali ai persoanelor
încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal desfășurată în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vlădeni pe anul 2022
trimestrul III
4. Proiect de hotarare privind includerea în domeniul public al comunei Vlădeni a unor imobile situate în
comunaVlădeni, județul Dâmbovița
5. Proiect de hotarare privind includerea în domeniul privat al comunei Vlădeni a unor imobile situate în
comunaVlădeni, județul Dâmbovița
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi.
1.

Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data 21.06.2022
Se supune la vot aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data 21.06.2022
Se voteaza cu 11 voturi PENTRU.

2.

Proiect de hotărâre hotărâre rivind aprobarea raportului cu privire la activitatea asistenților personali
ai persoanelor încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal desfășurată în perioada
01.01.2022 – 30.06.2022
Comisia 3- aviz favorabil
Se supune la vot proiectul de hotarare : Se voteaza
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0

3.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vlădeni pe anul
2022 trimestrul III
Dna. contabil explică raportul de specialitate, spune că au fost luați bani de la alte proiecte pentru a
putea fi achiatat buldoexcavatorul.
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

4.

Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Vlădeni a unor imobile situate în
comunaVlădeni, județul Dâmbovița
Comisia 1- aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
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Se supune la vot proiectul de hotarare : Se voteaza
PENTRU – 11
IMPOTRIVA – 0
ABTINERI – 0
5.

Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al comunei Vlădeni a unor imobile situate în
comunaVlădeni, 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

6.

Se trece la punctul DIVERSE
Se înscriu la cuvânt :
- Dl. Moise
- Dl. Joița

Dl. Joița – Ce aveți de gând cu platforma betonată?
Dna. Primar – Nu va rămâne nefăcută, dar mai aștept că este posibil să primim niște fonduri
Dl. Joița – Buldoexcavatorul va fi închiriat?
Dna. Primar – Mai întâi să terminăm cu toate actele și o să vedem.
Dl. Joița – La drumul 25 A în ce stadiu se află asfaltarea?
Dna. Primar – Mâine veți primi un răspuns clar.
Dl. Moise – Acum că am achiziționat acest utilaj parcă e păcat să stea în soare. Ar trebui o copertină. Mai am o
problemă – să curățăm în curtea școlii, trebuie tunsă iarba. Aceeași problemă și la biserică.
Dl. Joița – Cei de la ajutorul social au mai prestat?
Dna. Primar – da
Dl. Despa – Câți mai sunt la ajutor?
Dna. Primar – 31 de persoane
Dl. Moise – Dacă tot nu mai folosim sala de sport, să facem ceva cu ea
Dl. Despa – Măcar o sală de ședințe
Dna. Primar – este vorba de proiect, dar este bună ideea cu organizarea ședințelor în sală.
Dl. Joița – Cu apa cum stăm?
Dna. Primar – Avem 3 luni la dispoziție să rezolvăm cumva
Dl. Moise – La mine a fost conducta spartă
Dl. Nastasia – Nu mi se pare corect ca noi primăria să suportăm această cheltuială. Ideea era să vină și dl. Ioniță cu o
cotă parte. Ar trebui să îi punem și noi câteva condiții clare. El ne constânge. Noi va trebui să rezolvăm într-un fel sau
altul.
Dl. Despa – Are dreptate. Măcar să plătim jumătate.
Dna. Primar –Și eu am propus la fel.
Dl. Alexe – Nu părea ai cum să pui condiții din moment ce noi suportăm cheltuielile
Dl. Joița – Trebuie să facem și noi ceva. Profită că nu avem soluții. Să luați în calcul și varianta înființării serviciului
de apă ca să punem și noi în discuție ceva palpabil.
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
Moise Daniel Bogdan
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MANU ROXANA
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