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

încheiat astăzi, 26 februarie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei 
Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.41/19.02.2021 a Primarului 
comunei Lădeşti. 

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

Primarul comunei, în calitate de convocator, declară deschisă şedinţa şi înai nte de a 
supune aprobării proiectul ordinii de zi, anunţă retragerea de pe ordinea de zi a punctului 4 
- proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei. 

- în continuare, se dă. citire proiectului ordinii de zi, cu modificările . precizate 
anterioar. -

Conform dispoziţiei de convocare, proiectul ordinii de zi cuprinde: 

Nr 
.crt 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

supus . 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 

căriea i-a fost 
transmis spre 

avizare 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. Secretarul 

general al 
comunei 

2 Alegerea preşedintelui de şedinţă Primarul 
comunei 

Comisia nr.3. 

3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea privitoare la 
aprobarea contului anual de execuţie a Bugetului local 
al Comunei Lădeşti, a Bugetului activităţii finanţate 
integral din venituri proprii şi din subvenţii pentru anul 
2019, pe cele două secţiuni de funcţionare şi 
dezvoltare şi a sitaţiilor financiare anuale inclusiv 
anexelor acestora. 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1,2 şi 3 

4. Proiect de hotărâre privitor la alegerea viceprimarului 
comunei 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.3. 

5. DIVESE -

Supusă la vot, ordinea de z i , cu modificările aduse, este aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Se trece la dezbateri. 
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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 (11 voturi pentru). 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă - iniţ iator-
primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de : 
- referat de aprobare nr:497/19.02.2021. 
- raport comisia specialitate nr.3. 
- raport de legalitate al secretarului comunei. 
Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile art. 123 alin. 1. din Codul administrativ, d-l 

Lixandru Ion, şi-a terminat mandatul, fiind necesară alegerea altui preşedinte de şedinţă. 
D-l Andronache Mie propune pe d-l Stanciu Gheorghe pentru preşedinte de şedinţă. 

Supusă la vot, propunerea , este aprobată cu 11 voturi pentru, astfel d-l Stanciu Gheorghe 
este ales că preşedinte de şedinţă pe perioada februarie - aprilie 2021. 

Se adoptă'H.C.L nr.7/202i ... 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea contului anual de execuţie a 
Bugetului local al Comunei Lădeşti, a Bugetului activităţii finanţate integral din venituri 
proprii şi din subvenţii pentru anul 2020, pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare 
şi a sitaţiilor financiare anuale inclusiv anexelor acestora. - prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de : 
- referat de aprobare nr.466/18.02.2021. 
- raport de specialitate nr. 467/18.02.2021. 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregisatrat sub nr.468/18.02.2021 
- raport favorabil comisiile de specialitate nr.1-3. 
Discuţii - fără. 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 8/2021. 

Punctul 4. Alegerea viceprimarului comunei - retras de pe ordinea de zi de către 
iniţiator 

Punctul 5 - DIVERSE. 
- cererea d-nei Coşerea Luminiţa prin care solicită construirea unei copertine 

pentru alimentaţie publică - mici - în incinta târgului de animale. 
Secretarul comunei prezintă prevederile din regulamentul târgului privitoare la 

zonificare şi faptul că târgul este proprietatea publică a comunei. 
• Lixandru Ion - să se facă o comisie de analiză a situaţiei prezentată. 
• Dragnea Sabin - mpropune realize unei noi sistematizări a târgului, investiţiile în târg 

să se faca num ai de către comună, nu de personae fizice . Să se verifice arborii , 
cei uscaţi să fie tăiaţi şi planmtaţi alţii. 

• Zamfir Gabriel - să si ia măsuri cu maşinile care parchează la intrarea în targ şi se 
produce blocarea accesului. Să se analizeze situaţia veniturilor şi cheltuielilor la targ. 
S-au dus masin cu balastru, din ce fonduri ? 

• Deaconescu Gheorghe - muncitor târg - să se stabilească dacă se închiriază sau 
nu mesele pentru o perioadă mai mare . Propune realizarea de investiţii in targ 
pentru atragerea negustorilor. 

• Bunescu Valeriu - să se realizeze taxarea la intrare cu boniere , nu cu chitanţe, 
pentru un acces mai uşor. La fel şi la WC-ul din targ. Solicită buldo la Găgeni pe 
drum la Roşiânu. Pentru d-na Roşianu care a suportat cheltuieli de înmormântare 
pentru Piţigoi, când se dă ajutorul ? 

• Cismaru c-tin - să se ia masuri pentru repararea tavanelor la şcoală. 
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• Stanciu Gheorghe - s-a mutat agenţia poştală - să se amenajeze parcare auto la 

noua "locaţie. Să se dea fluturaşi de salariu la angajaţii primăriei, inclusiv la 
asistenţii persoanelor cu handicap. 

• Băjan Cristian - să se ia masuri cu lămpile cu led montate care sunt arse şi care 
sunt în garanţie, să nu rămână de plata in sarcina noastră. La alimentarea cu apă să 
se ducă lunar casierul acasă la abonaţi pentru incasări. Precizează? că cetîţenii i-au 
semnalat faptul că sunt nemulţumiţi de activitatea consilierilor locali. 

• Lixandru Ion - este tensiune prea mare în reţea. - R. primar : s-a verificat cu 
dispozitiv special de către CEZ şi tensiunea este în limitele normale. 

• Dragnea Sabin - la lucrarea de modernizare a iluminatului s-au oprit garanţii de 
bună execuţie ? Sa fie reţinuţi banii. 

• Stanciu Gheorghe - propune să fie intocmite adrese de către primar către cetăţeni, 
pentru realizarea curăţeniei la stradă, care să fie înmânate de către consilierii locali, 
pe sate. - • 

• Primarul informează că începînd cu 01 martie se colectează gunoiul menajer. Se 
vor aduce tomberoane la preţul de 75 lei cu TVA 

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

/ 
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