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

încheiat astăzi, 11 ianuarie 2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.5/07.01.2021 a Primarului 
comunei Lădeşti. 

La şedinţă participă primarul, secretarul general al comunei si următorii consilieri 
locali: ANDRONACHE ILIE, BĂJAN CRISTIAN, CISMARU CONSTANTIN , DRAGNEA 
SABIN, FLORESCU DUMITRU, LIXANDRU ION, STANCIU GHEORGHE, STĂNECI 
FLORIN, TĂNĂSOIU CLAUDIU, ZAMFIR GABRIEL. Lipseşte cons. BUNESCU VALERIU 

Primarul comunei, în calitate de convocator, declară deschisă şedinţa şi dă citire 
proiectului ordinii de zi. 

Conform dispoziţiei de convocare, proiectului ordinii de zi cuprinde: 

Nr 
crt 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

supus 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 
căreia i-a. 

fost transmis 
spre avizare 

1. - Aprobarea procesului verbal, al şedinţei anterioare. Secretarul 
general al 
comunei 

2. Proiect de hotărâre privind acordul de schimbare 
temporară a destinaţiei imobilului Sa/ă de sport în 
Structură medicală - centru de vaccinare. 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr. l .şi 2. 

Supusă la vot, ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi. 
Se trece la dezbateri. 

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare 
Secretarul general al comunei supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, 

care este aprobat cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru). 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordul de schimbare temporară a destinaţiei 
imobilului Sală de sport în Structură medicală - centru de vaccinare.. - iniţiator - primarul 
comunei. 

Proiectul este însoţit de : 
- referat de aprobare nr.27/06.01.2021. 

• - raportul secretarului general comunei nr. 28/06.01.2021 
- adresa - aviz nr.6/06.01.2021 al Liceului Lădeşti. 
- adresa nr.96/04.01.2021 a D S P . Vâlcea 
- adresa nr./6/04.11.2021 a Inst. Prefect Vâlcea 
- rapoarte negative comisiile de specialitate nr.l.şi 2. 
Primarul comunei dă citire proiectului de hotărâre şi referatului de aprobare, prin care 

se arată că , prin H.G. nr. 1031/27.11.2020, a fost aprobată Strategia de vaccinare 
împotriva COVID-19 în România, iar Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a 
Intervenţiei Vâlcea, a stabilit organizarea unui centru de vaccinare în Comuna Lădeşti, la 
Sala de educaţie fizică şcolară din incinta Liceului Teoretic "Virgil Ierunca". 

• - l 



Organizarea centrului de vaccinare revine în sarcina autorităţilor administraţiei 
publice locale ale Comunei Lădeşti, sarcină ce trebuie îndeplinită, cu celeritate,. până la 
data 15.01.2021, termen stabilit de Instituţia Prefectului Judeţul VâJcea. 

în vederea obţinerii avizului de funcţionare a centrului de vaccinare, potrivit 
prevederilor pct. VII. 1. lit. a) din Anexa la O.M.S. nr.2171/2020 pentru stabilirea Normelor 
privind autorizarea, organizareaşi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, 
este necesară schimbarea temporară a destinaţiei spaţiului, în structură medicală . 

în consecinţă, întrucât imobilul Sală de educaţie fizică şcolară propus pentru 
organizarea centrului de vaccinare este proprietatea publică a Comunei Lădeşti, iar 
Consiliul Local al Comunei Lădeşti este administratorul de drept al domeniului public, în 
vederea respectării termenului stabilit pentru operaţionalizarea centrului de vaccinare, se 
impune adoptarea în regim de urgenţă a unei hotărâri cu privire la acordul de schimbare 
temporară a destinaţiei imobilului din Sala de educaţie fizică şcolară în Structură medicală 
- centru de vaccjnare, urmând ca schimbarea temporară a destinaţiei imobilului să se 
realizeze prin hotărâre a.Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea. 

Discuţii : 

Zamfir Gabriel - să fie pusă la dispoziţie Scoală Chiriceşti - care este închisă, nu 
Liceul Lădeşti. Să se organizeze la Fărtăţeşti unde sunt trei scoli renovate şi fără 
elevi. Să fie asigurată finanţarea de la bugetul de stat nu din bugetul local. 

Stanciu Gheorghe : Toate cheltuielile inclusiv cele de personal vor fi în sarcina 
autorităţilor locale, din bugetuHocal. Nu sunt de acord; 

Andronache Mie - dacă central de vaccinare ar fi numai pentru Lădeşti, aş fi de 
acord, dar nu sunt de accord si pentru cetăţenii din alte comune. Va începe şcoala 
şi nu va fi bine pentru elevi; 

Lixandru Ion - să se facă centru de vaccinare, dar numai pentru comuna Lădeşti. 

Cismaru Constantin - să se facă la Roeşti la Căminul cultural, nu la noi. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se înregistrează 4 voturi pentru şi 6 abţineri. 
Proiectul de hotărâre se respinge. 

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal . 

PREŞEDINTE DE Ş 
Ion LIXANDRU 
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