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

încheiat astăzi, 22 aprilie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei 
Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.59 /19.02.2021 a Primarului 
comunei Lădeşti. - -

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

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: 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 
2 Proiect de hotărâre privitor la aprobarea bugetului local al Comunei Lădeşti. 
3 Proiect de hotărâre privitor la stabilrea cotei de combustibil pentru autorurismul 

primăriei, pe anul 2021 
4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Lădeşti la ADI APA 

VÂLCEA pe anul 2021 
5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea plătii cotizaţiei Comunei Lădeşti la ADI 

SALUBRIZARE pe anul 2021 
6. Proiect de hotărâre privitor la indexarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022 
7. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea structurii 

funcţionale a aparatului propriu al Primarului Comunei Lădeşti şi a serviciilor 
subordonate Copnsiliului Local 

8. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare şi a 
Devizului estimativ pentru realizarea investiţiei "Lucrări de refacere podeţ în satul 
Păsculeşti, str.Dealul Viilor, km. 0+300" comuna Ladesti, jud. Vâlcea 

9 Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare şi a 
Devizului estimativ pentru realizarea investiţiei "Refacere pod în satul Păsculeşti, str. 
Ungureni, km. 0+480. 

10 Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare şi a 
Devizului estimativ pentru realizarea investiţiei Refacere platformă drumuri de interes 
local în satele Găgeni, Cermegeşti, Chiriceşti, Lădeşti, Popeşti, Ciumagi 

11. DIVESE 

Supusă la vot, ordinea de z i , 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 cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru). 
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Punctul 2. Proiect de hotărâre privitor la Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
bugetului local al Comunei Lădeşti. - prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de : 
- referat de aprobare nr.790/22".03.2021. 
- raport de specialitate nr. 806/23.03.2021. . 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr.813/23.03.2021 
- rapoarte comisiile de specialitate nr.1-3, cu amendamente. 
Proiectul de buget s-a aflat în dezbatere publică, conform anunţului . nr. 

817/24.03.2021 conform Legii nr.53/2003 privind transparenţa decizională. în termenul de 
depunere a sesizărilor, propunerilor sau sugestiilor nu a fost înregistrată nicio propunere 
sau sugestie. Se constată că au fost îndeplinite te condiţiile de publicitate cerute de Legea 
nr. 53/2003 privind transparenţa decizională. 

D-l primar prezintă proiectul de buget, pe capitole, venituri şi cheltuieli-, pentru 
primărie , învăţământ şi S.P.A.A.C. 

D-na contabil prezintă rapoartele de specialitate şi precizează că bugetul a fost 
suplimentat faţă de proiectul iniţial, cu suma de 330 mii lei, pentru învăţământ şi 21 mii lei 
pentru drumuri, conform adreselor nr. VLG_STZ-6639 şi VLG_STZ-5262 ale AJFP şi 
adreselor nr.6172 şi 6173/2021 a ale C.J.Vâlcea. 

Pentru proiectul de hotărâre prin rapoartele de avizare au fost formulate şi depuse 
amendamente după cum urmează: 

Comisia nr.1. economică : 
a) Alocarea sumei de 60.000 lei pentru cele trei parohiii, la cele 6 biserici, prin 

diminuarea sumei propuse pentru terenul de sport de" la liceu. 
Primarul arată că prin proiectul de buget au fost propuşi 15.000 lei, fiind astfel 
necesară completarea diferenţei de 45.000 lei, pentru a se aloca 10.000 lei/biserică. 
D-l Dragnea arată că este bine să se aloce cei 60.000 lei, populaţia fiind 
îmbătrânită, cu venituri mici'. 
Supus la vot amendamentul, pentru alocarea a 60.000 lei la biserici, cu diminuarea 
sumei de 45.000 lei de la investiţia teren sport liceu, se aprobă cu 9 voturi pentru şi 
două împotrivă. 

b) Aocarea sumei de 100.000 lei pentru liceul Lădeşti . Fiind prinşi, în proiectul de 
buget, se renunţă la amendament, cu excepţia sumei de 45.000 lei care se 
diminuează de la terenul de sport. 

c) Alocarea sumei de 30.000 lei pentru achiziţionarea unui hidrofor de rezervă la staţia 
de pompe, din suma propusă pentru amenajarea parcării de la târg. 
Supus la vot, amendamantul se aprobă cu 9 voturi pentru şi două împotrivă. 

Comisia nr.2.- învăţământ, culte, sport. 
a) Alocarea sumei de 50.000 lei pentru reabilitarea morii comunale - pentru furaje din 

fondurile propuse pentru terenul de sport al liceului. 
Contabilul arată cu activitatea morii este autofinanţată şi nu se pot aloca bani de la 

bugetul local. 
Dragnea - precizează că moara necesită intervenţii, în special la partea electrică. 
Bunescu - moara de furaje este f necesară, şi trebuie o reparaţie capitală. 
Stanciu - să se aloce banii disponibili la târg - 31.000 lei. 

Supus la vot, amendamentul se adoptă cu 7 voturi pentru şi 4 împotrivă. 
b) Alocarea sumei de 30.000 lei pentru problem sociale, 25.000 lei de la parcare targ şi 

5.000 lei de la combustibil Duster. 
Primarul arată că prin proiect au fost deja alocaţi 10.000 lei. 
Se propune astfel alocarea diferenţei de 2.000 lei din banii de parcare. 
Supus la vot, amendamantul se aprobă cu 9 voturi pentru şi două împotrivă. 
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c) Alocarea sumei de 20.000 lei pentru barieră automată la târg. 
Dragnea - târgul comual este brand-ul comunei, să se facă proiect de modernizare 
totală a acestuia. Să se renunţe la barieră şi să se aloce bani pentru proiectare 
modernizare târg şi propune suma de 50.000 lei pentru modernizare. 
Supus la vot, amendamantul se aprobă 11 voturi pentru , în varianta propusă de d-l 
Dragnea. 
Supus la vot final, cu amendamentele adoptate, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adoptă Hotărârea nr 13/2021. 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privitor la stabilrea cotei de combustibil pentru 
autorurismul primăriei, pe anul 2021 

- prezintă primarul comunei. 
Proiectul este însoţit de : . -
- referat de aprobare nr. 1063/15.04.2021. 
- raport de specialitate nr1064/15.04.2021.. 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr. 1065/15.04.2021. 
-rapoarte comisiile de specialitate nr.1 şi 3, cu amendamente. 
Discuţii : 

Comisia nr.1. economică : 
Se propune diminuarea cotei lunare de la 200 I la 150 litrii. -
Supus la vot , amendamentul se aprobă cu 6 voturi pentru. 
Supus la vot, final, proiectul de hotărâre votat cu 6 voturi pentru şi cinci împotrivă. 
Se adopta Hotărârea nr. 14/2021. 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Lădeşti 
la ADI APA VÂLCEA pe anul 2021 . - prezintă primarul comunei. 

- referat de aprobare nr.1066/15.04.2021. 
- raport de specialitate nr 1067/15.04.2021.. 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr. 1068/15.04.2021. 
-rapoarte comisiile de specialitate nr.1 şi 3 . 
Discuţii -
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru . 
Se adopta Hotărârea nr. 15/2021. 

Punctul 5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Lădeşti 
la ADI SALUBRIZARE pe anul 2021 - prezintă primarul comunei. 

- referat de aprobare nr.1069/15.04.2021. 
- raport de specialitate nr. 1070/15.04.2021. 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr. 1071/15.04.2021. 
-rapoarte comisiile de specialitate nr.1 şi 3 . 
Discuţii - fără 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 16/2021. 

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor şi impozitelor locale pentru 
•nul 2021 - prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de: 
• Referat de aprobare nr.1005/12.04.2021; 
• raport de specialitate nr.1006/12.04.2021 
• raport de legalitate nr.1007/12.04.2021, 
• rapoarte comisii de specialitate 1,2 şi 3 . 

Prin proiect se propune indexarea pentru anul 2022, Conform art. 491, alin.(1) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a 
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impozitelor şi taxelor locale prevăzute la Titlul IX din Legea nr.227/2015, cu rata inflaţiei de 
2j6 %. Conform comunicatului de presa nr. 16/14.01.2021-al Institutului National de 
Statistica , 

Discuţii: - fără 
Supus la vot, votat cui 1 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr.. 17/2020. 

Punctul 7. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor subordonate consiliului local -
Iniţiator primarul comunei; 

Proiectul este însoţit de: 
• Referat de aprobare nr. 1042/15.04.2021; 
• Adresa nr.4531/07.04.2021 a Instituţiei Prefectului - privitoare la stabilirea 

"numărului de posturi; 
• raport de legalitate 1042/15.04.2021; 
• rapoarte comisii de specialitate 1 şi-3 . 

Conform proiectului de hotărâre, se propune o structură organizatorică şi funcţională 
1 aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Lădesti şi a serviciilor 
iUbordonate, asemănătoare celei existente, cu încadrarea in numărul de 17 posturi 
aprobate .Singura modificare propusă, faţă de structura actuală aprobată în vigoare, este 
înfiinţarea cabineului primarului, cu un post de consilier, propus cu studii medii. 
Pentru proiectul de hotărâre prin rapoartele de avizare au fost formulate şi depuse 
amendamente după cum urmează: 
Comisia nr.1. economică : 

a) consilierul primarului să fie o persoană cu studii superioare 
Supus la vot amendamentul, votat cu 6 voturi pentru şi 5 împotrivă. 

b) S.V.S.U. - să fie subordonat consiliului local - se renunţă; 
c) Autofinanţatele să fis subordonat direct consiliului local - se renunţă. 

Supus la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul aprobat, votat cu 6 voturi 
pentru şi 5 împotrivă. 
Se adopta Hotărârea nr. 18/2021. 

Punctul 8. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Notei conceptuale, Temei de 
proiectare şi a Devizului estimativ pentru realizarea investiţiei "Lucrări de refacere podeţ în 
satul Păsculeşti , str.Dealul Viilor, km. 0+300" comuna Ladesti, jud. Vâlcea- prezintă 
primarul comunek 

Proiectul este însoţit de cele trei anexe : Nota conceptuală, Tema de proiectare şi 
Deviz estimativ , precum şi de : 

• Referat de aprobare nr. 1045/15.04.2021; 
• raport de specialitate nr. 1049/15.04.2021 
• raport de legalitate nr. 1047/15.04.2021, 
• raport comisia de specialitate 1 . 

Discuţii: - fără 
Supus la vot, votat cui 1 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 19/2021. 

Punctul 9. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Notei conceptuale, Temei de 
proiectare şi a Devizului estimativ pentru realizarea investiţiei "Refacere pod în satul 
Păsculeşti , str. Ungureni, km. 0+480. comuna Ladesti, jud. Vâlcea- prezintă primarul 
comunei. 

Proiectul este însoţit de cele trei anexe : Nota conceptuală, Tema de proiectare şi 
Deviz estimativ , precum şi de : 

• Referat de aprobare nr. 1048/15.04.2021; 
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• raport de specialitate nr. 1046/15.04.2021 
• raport de legalitate nr. 1050/15,04.2021; -
• raport comisia de specialitate 1 . 

Discuţii: - fără 
Supus la vot, votat cui 1 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 20/2021. 

Punctul 10. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Notei conceptuale, Temei de 
proiectare-şi a Devizului estimativ pentru realizarea investiţiei "Refacereplatformă drumuri 
dă interes local în satele Găgeni, Cermegeşti, Chiriceşti, Lădeşti, Popeşti, Ciumagi 
comuna Ladesti, jud. Vâlcea- prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de cele trei anexe : Nota conceptuală, Tema de proiectare şi 
Deviz estimativ , precum şi de : •. 

• Referat de aprobare nr 1051/15.04.2021; " 
• raport de specialitate nr. 1052/15.04.2021 
• raport de legalitate nr. 1053/15.04.2021; 
• raport comisia de specialitate 1 . 

Discuţii: - fără 
Supus la vot, votat cui 1 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 21/2021 

Punctul 6 - DIVERSE. 
• Primarul prezintă referatrul nr.917/02.04.2021 ai compartimentului taxe şi 

Impozite locale, privitor la clădirea magazinului Chiriceşti, proprietatea comunei, care ete 
închiriată de către CONSUMCOOP LĂDEŞTI şi deţinută în fapt de către alt agent 
tconomic. Arată că s-au făcut solicitări scrise către chiriaş-locatar pentru a preciza situaţia , 
avându-se în vedere faptul că potrivit contractului de închiriere, chiriaşul nu are drept de 
iubînchiriere, decăt cu acordul proprietarului, ansă nu .a fost primit nic-un răspuns la 
•©licitările formulate. 

Se stabileşte ca primarul să facă proiect de hotărâre pentru stabilirea măsurilor ce.se 
Impun. 

• Andronache llie - să se ia măsuri pentru realizarea accesului cu utilaje 
•gricofe în pct. Cernişoara. De asemenea propune ca tubul metallic de la Chiriceşti , 
disponibil, să fie amplasat în satul Măldăreşti, pct. Zăgaz. 

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