PROCES

-VERBAL

încheiat astăzi, 29 ianuarie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei
Lădeşti, judeţul Vâlcea
Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.9/22.01.2021 a Primarului
comunej 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 .
Din aparatul de specialitate al primarului, participă referentul de asistenţă socială,
Diculescu Elena, şi consilierul de impozite şi taxe - Cumpănaşu Elena.
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

1.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.

2

Raport privind activitatea asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap pe semestrul II. 2020

3.

Proiect de hotărâre privitor la stabilirea taxei speciale
de salubrizare şi aprobarea "Regulamentului privind
stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare"
Proiect de hotărâre privitor la aprobarea reţelei şcolare
pentru anul şcolar 2021-2022
Proiect de hotărâre privitor la prelungire mandat sef
SPAAC.
Proiect de hotărâre privitor la aprobarea planului de
acţiuni ce se vor realiza de către persoanele cu
obligaţia de a presta muncă în folosul comunităţii.
Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi
fiscale
DIVERSE

4.
5.
6.
7.
8.

Iniţiatorul
proiectului/
materialului
supus
dezbaterii
Secretarul
general al
comunei
Referent
asistenţă
socială
Primarul
comunei

Comisia de
specialitate
căriea i-ă fost
transmis spre
avizare

Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei

Comisiile
nr.1si2
Comisiile
nr.1 si 3
Comisia
nr.1.

Primarul
comunej
-

Comisia
nr. 1

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

-

Comisiile
reunite

-.

•

- Punctul 1. Aprobarea procesului verbal aj 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. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap pe semestrul II. 2020.
D-na - Diculescu Elena, referent asistentă socială,. dă citire raportului
nr. 167/20.01.2021.
Discuţii:
Dragnea Sabin ridică problema persoanelor cu situaţie socială deosebită şi care
necesită intervenţia, autorităţilor locale, dând exemplu familiei lui Popa (Soaie) şi propune
ca
asistenţa socială să întocmească o situaţie cu persoanele aflate in situaţie de
dificultate în vederea alocării de fonduri din bugetul local pentru susţinerea materială şi
financiară a acestora.
Punctul 3. Proiect de hotărâre privitorJa stabilirea taxei speciale de salubrizare şi
aprobarea "Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare" iniţiator - primarul comunei.
Proiectul este însoţit d e :
- referâtde aprobare nr.4330/29.12.2020.
- notă de fundamentare, proces verbal constatare cantităţi colectate ;
- adresa nr.1541/281.12.2020 a SC. BRAI-CATA cu privire la cantităţle medii
colectate;
- raportul secretarului general al comunei nr. 158/20.01.2021.
- raport de specialitate nr.4228/28.12.2020
- rapoarte comisiile de specialitate nr.1.2 şi 3.
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre a fost adusă la cunoştinţă publică din
data de 29.12.2020, prin afişare la sediul primăriei, conform anunţului nr.4330/29.12.2020
iar proiectul de hotărâre a fost publicat pe pagina oficială a primăriei : www.primarialadesti.ro, din data de 29.12.2020. Nu au fost înregistrate propuneri de modificare a
acestuia.
Primarul comunei dă citire proiectului de hotărâre şi a documentelor de fun
damentare.
Se propune o taxă de 10 lei/lună/persoană, inclusiv TVA pt. persoane fizice şi o taxă
de 162 lei/lună pentru persoane juridice, inclusiv TVA.
Discuţii:
Opinia generală a membrilor consiliului local este de a se adopta o hotărâre in acest
sens pentru a se realiza salubrizarea localităţii, necesitate imperativă impusă de legislaţia
in vigoare ( cons. Lixandru, Zamfir, Dragnea, Stanciu, Stăneci), însă taxele propuse sunt
destul de mari.
Se conturează aspectul că tariful pentru persoane juridice, trebuie diferenţiat în
funcţie de modul de organizare a persoanei juridice şi de activitatea desfăşurată ( cons.
Băjan, Tănăsoiu, Zamfir, Andronache, Lixandru ). Se exemplifică EUROMARKEŢUL care
este un producător de deşeuri mult mai mare decât o P.F.A. sau II şi nu ar fi corect să
plătească egal.
Se mai precizează de către cons, Lixandru Ion, că, în cazul cabinetelor medicale
individuale, există încheiate contracte pentru deşeurile medicale clasificate periculoase,
alte deşeuri nefiind produse în cadrul acestor unităţi.
Cons. Băjan artată că în situaţia lui, care deţine un magazin, are contract pentru
deşeurile reciclabile ( carton, sticlă, plastic, metale), în afata acestora neexistînd alte
deşeuri.
Primarul arată că, acolo unde există contracte de salubrizare nu se mai percepe taxa
specială.
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Astfel, urmare discuţiilor purtate, se propun următoarele amendamente:
-

Dragnea Sabin : la persoane fizice propune taxa de 7 lei/lună/persoană - supus la
vot amendamentul întruneşte 4 voturi pentru - se respinge .

-

Zamfir Gabriel propune 5 lei/lună/peersoană fizică - supus la vot amendamentul
întruneşte un număr de 6 voturi pentru - se adoptă.

. -

Bunescu Valeriu, propune :
• 50 lei/lună inclusiv TVA. pentru societăţi comerciale, pe punct de lucru şi
pentru fiecare activitate desfăşurată autorizată.
• 30 lei/lună inclusive TVA pentru P.F.A-uri şi Intr. Individuale.
Supuse la vot ambele amendamentele întrunesc un număr de 10 voturi
pentru şi o abţinere - se adoptă.

Proiectul de hotărâre se supune la vot cu amendamentele adoptate şi se
constată un număr de 8 voturi pentru.şi 3 abţineri.
Se adoptă Hotărârea nr.2/2021.
Punctul 4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ de pe teritoriul Comunei Lădeşti, pentru anm şcolar 2021-2022 - iniţiator primarul comunei.
Proiectul este însoţit de :
- avizul conform nr.6927/27.12.2020 al Inspectoratului Şcolar
- referat de aprobare nr. 159/20.01.2021.
- raportul secretarului general al comunei nr. 160/20.01.2021.
- raport favorabil comisia de specialitate nr.1.
Discuţii: - fără.
Supus la vot proiectul de hotărâre, se înregistrează un număr de 11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr.3/2021.
Punctul 5. Proiect de hotărâre privitor la prelungire mandat sef SPAAC . - iniţiator primarul comunei.
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.161/22.01.2021.
- raportul secretarului general al comunei nr. 162/22.01.2021.
- raport de specialitate nr. 163/22.01.2021
- rapoarte favorabile comisii de specialitate nr.1 şi 3.
Discuţii: - fără.
Supus la vot proiectul de hotărâre, se înregistrează un număr de 11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr.4/2021.
Punctul 6.. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea planului de acţiuni ce se vor
realiza de către persoanele cu obligaţia de a presta muncă în folosul comunităţii - primarul
comunei.
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.164/20.01.2021.
- raportul secretarului general al comunei nr.166/20.01.2021.
- raport de specialitate nr.165/20.01.2021
- raport favorabil comisia de specialitate nr.1.
Discuţii: - fără.
Supus la vot proiectul de hotărâre, se înregistrează un număr de 11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr.5/2021.
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Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale.
primarul comunei.
Proiectul este însoţit de :.
- referat de aprobare nr.67/21.01.2021.
- raportul de legalitate al secretarului comunei, nr.182/21.01.2021.
- raport de specialitate nr.174/21.01.2021- raport favorabil comisa de specialitate nr. 1
Discuţii: - fără
Supus la vot, se înregistrează un număr de 11 voturi pentru .
Se adoptă HCL nr.6/2021.

- iniţiator

;

Punctul 8 - DIVERSE • : /
•
-

D-na Gumpănaşu Elena - consilier taxe şi impozite, prezintă un răspuns la
solicitarea verbală formulată de cons. Dragnea Sabin în şedinţa anterioară cu privire
la gradul de colectare a veniturilor proprii pe anul 2020, astfel:
Volumul total de taxe şi impozite locale de încasat pe anul 2020 : = 438.000 lei
Procent de realizare a încasărilor 77, 17 %.
Precizează că executările pe anul 2020 .pentru taxele şi impozitele neachitate au
fost sistate conform O.U.G. nr.29/2020 privind unele măsurie economice şi fiscal
bugetare, urmând a fi reluate în cursul acestui an.

•

Deaconescu Gheorghe - muncitor piaţă târg - solicită să-i fie stabilit un program de
lucru clar, el fiind angajat cu fracţiune de % normă. Precizează că au fost realizate
încasări la targ, dar el nu a luat salariul pe luna decembrie.

•

Bunescu Valeriu - precizează că trebuie luate măsuri pentru taxarea corectă şi
integrală a celor ce ocupă mese în incinta pieţei comunale, fiind cazuri în care se
ocupă mai multe mese şi nu se plăteşte taxa pentru toate.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbaJ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

/

\

