P R O C E S

- V E R B A L

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

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.74/24.06.2021 a Primarului
comunei Lădeşti.
"
La şedinţă participă primarul, secretarul generai al comunei si următorii consilieri
locali: ANDRONACHE ILIE,. BĂJAN CRISTIAN, BUNESCU VÂLERIU, CISMARU
CONSTANTIN , DRAGNEA SABIN, FLORESCU DUMITRU, LIXANDRU ION, STANCIU
GHEORGHE , STĂNECI FLORIN, TĂNĂSOIU 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
Regulamentului de organizare si funcţionare a
Consiliului Local al Comunei Lădeşti
Proiect de hotărâre privitor la acordarea de ajutoare
de urgenţă.
Proiect de hotărâre privitor la acordarea de ajutoare
parohiilor din comună.

3.
4.

5.
6.

Proiect de hotărâre privitor la aprobare subânchiriere
spaţiu.
DIVESE

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

Comisia de
specialitate
căriea i-a fost
transmis spre
avizare

Primarul
comunei
Primarul
comunei

Comisile nr.
1 si 2
Comisiile nr.
1 şi 2

Primarul
comunei

Comisiile nr.
1 si 3

Comisia nr.3

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 a! şedinţei anterioare,
care este aprobat cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru).
1

Punctul 2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Regulamentului de organizare
si funcţionare a Consiliului Local al Comunei Lădeşti.
Proiectul este însoţit de :
.
.
.
- referat de aprobare nr.1372/17.05.2021.
- - raport de specialitate/legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub
nr.1485/17.06.2021
'
- raport favorabil comisia de specialitate nr.3.
Conform art.2 din Ordinul Administraţiei Publice nr. 25/2021 pentru aprobarea
modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum si a modelului
orientativ al regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului local, se impune
aprobarea unui nou Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local privind
armonizarea prevederilor din regulamentul propus cu modificările legislative survenite.
Odată cu adoptarea hotărârii, va înceta aplicabilitatea prevederilor Hotărârii nr.
3/27.11.2020 a Consiliului Local al comunei Lădeşti, privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea.
Discuţii - fără.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adopta Hotărârea nr. 28/2021. .
Punctul 3. Proiect de hotărâre privitor la acordarea de ajutoare de urgenţă. prezintă primarul comunei.
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.1880/23.06.2021.
- referat de necesitate nr. 1881/23.06.2021
- raport de specialitate nr.1883/23.06.2021. - raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr.1882/23.06.2021
- raport favorabil comisiile de specialitate nr.1.şi 2.
Se propune acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 850 lei persoanei singure
Achim Măria din comuna Lădeşti, satul Chiriceşti, judeţul Vâlcea, în prezent internată la
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, în vederea acoperirii cheltuielilor cu achiziţionarea de medicamente şi a unui ajutor de urgenţă în sumă de 2.500 lei d-lui
Roşianu Nicoiae, din comuna Lădeşti, satul Găgeni, judeţul Vâlcea, în vederea acoperirii
în parte a cheltuielilor ocazionate de decesul, transportul şi înhumarea persoanei singure
PIŢIGO! NICOLAE, persoană fără venituri, decedată la data de 10.01.2021 în Comuna
Lădeşti, cu ultim domciliu în Comuna Lădeşti, sat Păsculeşti.
Se precizează că sumele necesare au fost aprobate în buget.
Discuţii :
• Stanciu Gheoprghe - C.A.M.S. dispune de farmacie proprie, există fonduri pentru
asigurarea medicaţiei bolnavilor, nu este normal să solicite bani de la pacienţi sau
autorităţi pentru medicamente.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adopta Hotărârea nr. 29 /2021.
Punctul 4. Proiect de hotărâre privitor la acordarea unor ajutoare parohiilor din
comună - prezintă primarul comunei.
;.*'.'•
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.1884/23.06.2021.
- raport de specialitate nr.1886/23.06.2021.
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregisatrat sub nr.1885/23.06.2021
- raport favorabil comisiile de specialitate nr.1.şi 3.
- solicitările preoţilor parohi.
Se propune acordarea unor ajutoare băneşti parohiilor din comuna Ladesti, dupa
cum urmează:
2

- Parohia Lădesti
= 20.000 lei;
- Parohia. Ciumagi ' = 20.000 lei;
- .Parohia Cermegesti = 20.000 lei;
Se precizează că sumele necesare au fost aprobate în buget.
Discuţii : - fără
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr. 30/2021.
Punctul 5. Proiect de hotărâre privitor la aprobare subânchiriere spaţiu - prezintă
primarul.
Proiectul este însoţit de :
•
- referat de aprobare nr.1701/18.06.2021.
- solicitare nr.48/03.06.2021 a CONSUMCOOP LÂDEŞTI
- raport-de specialitate nr.1888/23.06.2021.
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr. 1887/23.06.2021
- rapoarte favorabile comisiile de specialitate nr. 1 .şi 3.
Se propune subânchirierea magazinului Chiriceşti, proprietate publică a Comunei
Lădeşti, deţinută de către CONSUMCOOP LĂDESTI prin Contractul de închiriere nr.
630/25.05.1999, modificat şi completat prin actele adiţionale nr. 1-2. Subânchirierea a fost
solicitată de către chiriaş - CONSUMCOOP .
Sublocatarul va răspunde solitar cu chiriaşul/locatar pentru obligaţiile asumate faţă
de locator prin contractul de închiriere.
Durata maximă
a contractului de subânchiriere se propune până la data de
30.03.2022, dată la care expiră contractul de închiriere încheiat cu chiriaşul/locatar
CONSUMCOOP LÂDEŞTI.
Discuţii: - fără. Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adopta Hotărârea nr. 31/2021.
:

Punctul 6 . - D I V E R S E . •
•

Stanciu Gheorghe - propune ca primarul să prezinte raport de activitate pentru
perioada de la alegeri şi până în prezent, în şedinţa următoare.
Zamfir Gabriel - propune ca în şedinţa din luna iulie să fin inclusă pe ordinea de zi
şi alegerea viceprimarului comunei
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
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