PROCES

-VERBAL

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

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.51/19.02.2021 a Primarului.
OOmunei Lădeşti.
La şedinţă participă primarul, secretarul general al comunei , si următorii consilieri
lOOall: ANDRONACHE ILIE, BĂJAN CRISTIAN, BUNESCU VALERIU, CISMARU
CONSTANTIN , DRAGNEA SABIN, , LIXANDRU ION, STANCIU GHEORGHE , STĂNECI
FLORIN, TĂNĂSOIU CLAUDIU, ZAMFIR GABRIEL . Lipseşte motivat d-l FLORESCU
DUMITRU fiind bolnav, izolat, confirmat pozitiv COVID 19.
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:
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Proiect de hotărâre privitor la prelungire contract
închiriere S C . FITOCONSULT. S.R.L.
Proiect de hotărâre privitor la desemnare reprezentanţi
comisie evaluare secretar comună.
DIVESE

-

Comisia nr.3.

-.

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,
tmm i i l e aprobat cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru).

1

Punctul 2. Raport privind starea economica, socială şi de mediu a Comunei Lădesti,
p i n u l 2020.
D-l primar dă citire, raportului.

Discuţii:

-

Llxandru Ion - raportul prezentat este inspirat din rapoartele prezentate de mine în
Ultimii ini. Solicită informaţii cu privire la propunerile de investiţii din acest an.
Primarul răspunde că, potrivit listei de investiţii din proiectul bugetului anului 2021, se
BfOpune, printre altele realizarea unui teren de sport artificial la liceu şi a unei parcări la
lifflul communal.
Ca răspuns, d-l Lixandru Ion precizează că ambele proiecte sunt preluate din
Iniţiativele sale anterioare.
Supus la vot, se aprobă cu un număr de 10 voturi pentru .

Punctul 3. Proiect de hotărâre privitor la trecerea din domeniul public în domeniul
privat a două podeţe în vederea casării.' - prezintă primarul comunei.
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.752/18.03.2021.
- raport de specialitate nr. 753/18.03.2021.
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr.754/18.03.2021
- rapoarte favorabile comisiile de specialitate nr.1-3.
Se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei a următoarelor
active corporale :
- Podeţ Păsculeşti - poz. 81 din inventar domeniu public, str. Dealul Viilor, km. 0+300
în stare avansată de degradare.
- Podeţ Păsculeşti - poz. 82 din inventar domeniu public, str. Ungureni, km. 0+480 în
stare avansată de degradare.
Trecerea celor două active corporale din domeniul public în domeniul privat al
comunei, se face urmare a stăriii avansate de degradare, în vederea casării şi scoarii din
patrimoniul comunei, urmînd a fi construite alte două poduri noi, fiind alocaţi bani în acest
scop prin hotărârte de guvern, urmare a calamităţilor din anul trecut.
Discuţii - fără.
Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr. 9/2021.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privitor la prelungire contract închiriere S.C.
FITOCONSULT. S.R.L. - prezintă primarul comunei.
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.755/18.03.2021.
- raport de specialitate nr. 756/18.03.2021.
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr.757/18.03.2021
- raport favorabil comisia de specialitate nr.1.
Se propune prelungirea Contractului nr.702/01.04.2015
încheiat cu S.C.
FITOCONSULT S.R.L. cu sediul social in Mun Rm. Vâlcea pentru o suprafaţă de 8(opt)
m,p. teren din incinta pieţei comunale, pe o perioada de 5 (cinci) ani, până la data de
31.03.2026, cu o valoare lunară a chiriei de 2(doi) EURO/m.p. plătibilă în lei la cursul
oficial din data plăţii.
Discuţii - fără.
Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru.
Se adopta Hotărârea nr. 10/2021.
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Punctul 5. Proiect de hotărâre privitor la desemnare reprezentanţi comisie evaluare
secretar comună-prezintă primarul comunei.
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.758/18.03.2021.
- raport de specialitate nr. 759/18.03.2021.'
- raport favorabil comisia de specialitate nr.3.
Se propune desemnarea în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare
inuală a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei
Lldeşti, următorii consilieri locali:
• Lixandru Ion
• Drag nea Sabin
Discuţii - fără.
Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru.
Se adopta Hotărârea nr. 11/2021.
"
Punctul 6 - DIVERSE. .
• Zamfir Gabriel - microbuzele şcolare opresc la fiecare copil la poartă. Nu este
corect şi normal. Să se stabilească puncte stabile pentru îmbarcare/debarcare.
• Cismaru Constantin - să se ia măsuri să nu mai aştepte copii ore intregi după
cursuri pentru a fi duşi acasă.
• Lixandru Ion : Gabriela Necsuliu a fost
delegată să încaseze taxa de
salubrizare, deşi este bibliotecar comunal. Nu este corect şi legal, voi sesiza
Biblioteca Judeţeană. Să meargă în teren la încasări casierul primăriei.
• R. Primar: Am dat dispoziţie d-nei Necsuliu, nu există alt personal disponibil,
casierul primăriei nu poate pleca în teren, activitatea bibliotecii este redusă în
această perioada. Sunt primar şi mi-am asumat responsabilitatea pentru ce
dispun. După o perioadă va fi numită o altă persoană.
• Bunescu Valeriu : acolo unde p.f,-uri sau s.r.l.-uri au sediu în case particulare,
să nu se mai încasesze taxa pentru salubrizare datorată atat ca persoană
juridică căt şi ca locuinţă, pentru membrii familiei.
• Primarul - faceţi propunere de modificare a ROF-ului de stabilire şi încasare a
taxei.
• Dragnea Sabin : se achiziţionează tomberoane la o valoare convenabilă
pentru populaţie ?
• R. primar - s-a găsit un producător, însă livrarea trebuie făcută numai printr-o
societate.
• Lixandru - să le achiziţioneza primăria şi să le dea contracost la cetăţeni.
• Bunescu Valeriu - s-a constatat că taxarea la mese în piaţă se face
preferenţial. Primarul de ce nu se implică la taxare ?
• R, Primar: comisia economică să participle la varificarea şi taxarea în târg.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

