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

încheiat astăzi, 9 august 2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.92/05.08.2021 a Primarului 
comunei Lădeşti. - . -

La şedinţă participă primarul, secretarul general ăl comunei , consilierul de acihizitii 
publice si următorii consilieri locali: ANDRONACHE ILIE, BĂJAN CRISTIAN, BUNESCU 
VALERIU, CISMARU CONSTANTIN , DRAGNEA SABIN, FLORESCU DUMITRU, , 
STANCIU GHEORGHE , STĂNECi FLORIN, , ZAMFIR GABRIEL . Lipsesc consilierii 
LIXANDRU-ION si TĂNĂSOIU CLAUDIU 

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

Conform dispoziţiei de convocare, proiectul ordinii de zi cuprinde: 

Nr 
-.crt 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialulu 

i supus 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 
căriea i-a 

fost transmis 
spre avizare 

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

• 

2 Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui de 
şedinţă. 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.3. 

3 Proiect de hotărâre privind externaiizarea serviciilor de 
contabilitate din cadrul Compartimentului financiar 
contabil, taxe şi impozite locale 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr. 1 şi 3. 

.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici -
faza DALi - pentru obiectivul de investiţii - „Lucrări de 
refacere pod in satul Pasculesti, str. Ungureni, km 0+ 
480". 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.T. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice si a indicatorilor tehnicp-economici -
faza DALI - pentru obiectivul de investiţii - „Refacere 
podeţ in satul Pasculesti, str. Dealul Viilor, km 0+300" 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1. 

Supusă la vot, ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de 
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 ou 9C voturi pentru. • - ' 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă - iniţiator -
primarul comunei: • 

. Proiectul este însoţit de : ' . . . - / 
• Referatul de aprobare nr.2329/04.08.2021 al primarului comunei; 
• Raportul nr.2330/04.08.2021 al secretarului general al comunei; 
• Raportul favorabil ai comisiei de specialitate nr.3 a consiliului local; 
Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile art, 123 alin.1. din Codul administrativ, d-l 

Zamfir Gabriel, şi-a terminat mandatul, fiind necesară alegerea altui preşedinte de şedinţă. 
D-l Stanciu Gheorghe propune pe d-l Stănecu Florin pentru preşedinte de şedinţă. 

Supusă la vot, propunerea , este aprobată cu 9 voturi pentru, astfel d-l Florin Stăneci este 
ales ca preşedinte de şedinţă pe perioada august - octombrie 2021. 

Se adoptă H.C.L nr.34/2021 -

Punctu! 3. Proiect de hotărâre privind externalizarea serviciilor de contabilitate, din 
cadrul Compartimentului financiar contabil, taxe si impozite locale. Proiectul este însoţit 
de : .. • -

- referat de aprobare nr.2331/04.08.2021. 
- raport de specialitate nr.2332/04.08.2021. 

'•• - raport de legalitate al secretarului comunei, înregisatrat sub nr.2333/04.08.2021 
- rapoarte nefavorabile comisile de specialitate nr. 1. şi 3. . 

Primarul precizează că, urmare a încetării începând cu data de 10.08.2021 a 
raportului de serviciu al d-nei Constantlnescu Cristiana - contabil - persoană numită 
pentru exercitarea acestor atribuţii, prin pensionare anticipată, se propune externalizarea 
serviciilor de contabilitate, ale Compartimentului financiar contabil, taxe şi impozite locale 
din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti, până la ocuparea prin concurs 
a funcţiei publice de execuţie. Evidenţiază faptul că, volumul de muncă şi complexitatea 
atribuţiilor activităţii de contabilitate, nu se pot asigura de către o altă persoană din cadru! 
compartimentului financiar contabil, chiar de specialitate fiind, acestea având oricum volum 
mare de muncă, potrivit atribuţiilor posturilor. 

Discuţii " .'•...'/• 
• Secretarul general ai comunei arată că, dacă nu se externaiizează serviciul de 

contabilitate până la ocuparea prin concurs a postului vacantat, există riscul de a se 
bloca toată activitatea financiară a instituţiei, a comunei, întrucât nu există în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului o persoană care să aibă cunoştinţele 

. profesionale practice pentru desfăşurarea activităţii de contabilitate bugetară, 
acesta activitate fiind de o complexitate şi responsabilitate deosebită. 

• Dragnea Sabin : nu există motive justificate pentru externalizarea serviciilor de 
contabilitate.. în cadrul compartimentului financiar contabil, există încă două 
persoane cu studii superioare-de specialitate care pot îndeplini aceste atribuţii. Să 
fie repartizate sarcinile mai multor funcţionari. 

• Stanciu Gheorghe - nu sunt de acord, nu este justificat, există personal care poate 
îndeplini atribuţiile. 

• Bunescu Valeriu - atunci când a fost aprobat postul de casier cu studii superioare, 
s-a justificat pregătirea superioară a acestuia pentru putea prelua atribuţii de 
contabil în cazul pensionării titularului postului de contabil. 
Supus la vot, votat cu 2 voturi pentru şi 7 împotrivă.. 
Proiectul de hotărâre se respinge. 



Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-econornice 
si a indicatorilor tehnico-economici - faza DAU - pentru obiectivul de investiţii - „Lucrări de 
refacere pod in satul Pasculesti, str. Ungureni, km 0+ 480". - prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de : 
• Referatul de aprobare nr.2335/04.08.2021 a1 primarului comunei ; 
• Raportul nr.2334/04.08.2021 ai compartimentului achiziţii publice şi investiţii; 
• raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul 

legalităţii, întocmit de al secretarului general al comunei, înregistrat sub nr.2337/04.08 2021; 
• Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local; 

Discuţii : Dragnea Sabin: compartimentul pentru achiziţii publice să aibă în vedere 
ca achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie să se facă ia pachet, pentru a se evita 
situaţia posibilă ca, executantul să nu se poată încadra în sumele aprobate prin deviz, 
urmare a scumpirilor mari aie materialelor de construcţie, neprevăzute în devizul general. 

Supus la vot;votat cu.9 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 35/2021. . 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-eeonomice 
si a indicatorilor tehnico-economici - faza DAL! - pentru obiectivul de investiţii - „Refacere 
podeţ in satul Pasculesti, str.Dealul Viilor, km 0+300". - prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de : 
• Referatul de aprobare nr.2339/04.08.2021 al primarului comunei ; 
• Raportul nr.2340/04.08^2021 al compartimentului achiziţii publice şi investiţii; 
• . raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul 

legalităţii, întocmit de al secretarului general al comunei, înregistrat sub nr.2341/04.08.2021; 
• Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local; 

Discuţii : Dragnea Sabin: menţin punctul de vedere prezentat la punctul anterior : 
compartimentul pentru achiziţii publice să aibă în vedere ca achiziţia serviciilor de 
proiectare şi execuţie să se facă la pachet, pentru a se evita situaţia posibila ca, 
executantul să nu se poată încadra în sumele aprobate prin deviz, urmare a scumpirilor 
mari ale materialelor de construcţie, neprevăzute în devizul general. 

Supus la voţ, votat cu 9 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 36/2021. • 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
Florin STĂNECI 


