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PROCES

-VERBAL

încheiat astăzi, 30 iulie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei
Lădeşti, judeţul Vâlcea

-Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.83/23.07.2021 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

G H E O R G H E , STĂNECI FLORIN, TÂNĂSOIU CLAUDIU, ZAMFIR GABRIEL .

Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile art. 123 alin. 1. din Codul administrativ, d-l
Zamfir Gabriel, declară deschisă şedinţa şi dă cuvântul Primarului comunei, care, în
calitate de convocator, 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

Proiect de hotărâre privitor la aprobarea execuţiei
Bugetului local al Comunei Lădeşti şi a Bugetului
activităţii finanţate integral din venituri la 30 .06. 2021,
pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare.
Proiect de hotărâre privitoare la stabilirea tarifelor
speciale la bâlciul tradiţional de 6 august 2021
DIVESE

3.
4

Iniţiatorul
proiectului/
materialului
supus
.
dezbaterii
Secretarul
general al
comunei
Primarul
comunei

Comisia de
specialitate
căriea i-a fost
transmis spre
avizare

Primarul
comunei

Comisia nr.1.

Comisia nr.1.

Primarul propune completarea ordinii de zi cu următoarele puncte :
• Proiect de hotărâre privitor la anularea organizării bâlciului tradiţion al de 6
august. • Raport privind activitatea sistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pe
semestrul 1.2021 , întocmit de Asistentul social.
Supusă la vot, ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi, cu cele două
completări.
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 (11 voturi pentru).
I

Punctul 2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea contului de execuţie a
• Bugetului local al Comunei Lădeşti, a Bugetului activităţii finanţate integral din venituri
proprii şi din subvenţii pentru la data de 30.06. 2021, pe cele două secţiuni de funcţionare ş1
dezvoltare şi a sitaţiilor financiare anuale inclusiv anexelor acestora. - prezintă primarul
comunei.
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.2186/23.07.2021.
- raport de specialitate nr.2197/23.07.2021.
.- raport de legalitate al secretarului comunei, înregjsatrat sub nr.2198/23.07.2021
- raport favorabil comisia de specialitate nr.1.
Discuţii: -fără
,
- Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adopta Hotărârea nr. 32 /2021.
Preşedintele de şedinţă propune ca înainte de punctul 3 din ordinea de zi , să se
discutare punctul 1 înscris suplimentar înscris pe ordinea de de zi şi anume :
Punctul 1. Suplimentar:
Proiect de hotărâre privitor la anularea organizării
bâlciului tradiţional de 6 august 2021 - iniţiator primarul comunei.
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.2200/22.07.2020.
- referat de necesitate nr.2201/22.07.2020
- raport de legalitate al secretarului comunei, nr.2202/22.07.2020
- raport comisia specialitate 1.
Prin proiect se propune anularea organizării bâlciului tradiţional din data
de 6 august 2020, în scopul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
Discuţii: Primarul arată că trenbuie luată această măsură şi a fost consultată şi
D.S.P. Vâlcea cu privire la acest aspect.
• Lixandru Ion - legal se poate organiza, însă n u dispunem de mijloacele
necesare pentru asigurarea şi respectarea condiţiilor ce se impun.
• Dragnea Sabin - în condiţii de pandemie, este foarte greu a fi respectate
normele şi regulile de igienă, distanţare, etc. impuse Există riscyul de a nu se
respecta prevedrile legale cu consecinţa de a fi sancţionaţi.
• Bunescu Valeriu şi Zamfir Gabriel, propun ca târgul să fie organizat.
Supus la vot, se înregistrează un număr de 9 voturi pentru şi două împotrivă.
Se adoptă HCL. nr.33/2021.
Punctul 3. - rămas fără obiect urmare a
punctului 1 suplimentar.

anulării organizării

bâlciului

conform

Punctul 2. suplimentar: Raport privind activitatea sistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, pe semestrul 1.2021 , întocmit de Asistentul social.
Secretarul general al comunei dă citire raportului întocmit.
Discuţii : - fără.
Supus la vot, raportul se aprobă cu un număr de 11 voturi pentru .
Punctul 4. - DIVERSE.
Lixandru Ion - întrucât primarul nu a prezentat raportul de activitate solicitat în
şedinţa trecută, pune în vedere primarului să prezinte raportul în şedinţa următoare :
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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