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

încheiat astăzi, 31 august 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei 
Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.97/25.08.2021 a Primarului 
comunei Lădeşti. 

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

Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile art. 123 alin. 1. din Codul administrativ, d-l 
Florin Stăneci, 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 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. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea 
reprezentantului Consilului Local Lădeşti în Consiliul 
de administraţie al Liceului Teoretic "Virgil Ierunca " 
Lădeşti. 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.2. 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 
specia! reprezentantului Comunei Lădeşti în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„APA Vâlcea" în vederea exprimării votului cu privire la 
primirea Comunei Fărâţeşti în cadrul asociaţiei, 
precum şi la modificarea şi completare Actului 
Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Primarul 
comunei 

Comisiile nr.1. 
• şi 3. 

4. Proiect de hotărâre privind acordul de utilizare a unui 
drum de in teres local. 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1. 

5 DIVESE 

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 (10 voturi pentru). 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentantului Consilului 
Local Lădeşti în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic "Virgil Ierunca " LădeştL - . 
prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de : ' 
- adresa nr. 1762/11 .Q8.2021 a Liceul Lădeşti 
- referat de aprobare nr.2537/25.08.2021. 
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr.2538/25.08.2021 
- raport favorabil comisia de specialitate nr.3. 
Discuţii: -D-l Lixandru Ion propune pe d-l Stanciu Gheorghe-
Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru. . . . 
Se adopta Hotărârea nr. 37 /2021. 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Comunei Lădeşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „APA Vâlcea" în vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei 
Fărâţeşti în cadrul asociaţiei, precum şi la modificarea şi completare Actului Constitutiv şi 
a Statutului Asociaţiei cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator - primarul comunei 

Proiectul este însoţit de : 
- referat de aprobare nr.2539/25.08.2021. 
- adresa nr. 357/29.07.2021 a ADI APA VÂLCEA 
- raport de legalitate,al secretarului comunei, nr. 2540/25.08.2021. 
- rapoarte favorabile comisiile de specialitate nr.1. şi .3. 
Discuţii : fără. 
Supus la vot, se înregistrează un număr.de.10 voturi pentru primirea comunei 

Fîrtăţeşti în asociaţie . • • 
' Se adoptă HCL. nr.38/2021." 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordul de utilizare a unui drum de interes 
local. - iniţiator primarul, comunei. 

Proiectul este însoţit de : 
- referat de aprobare nr.2541/25.08.2021. 
- adresa nr. 2395/10.08.2021 a S.C. REMSERVICE S.R.L. 
- raport de iegalitate al secretarului comunei, nr. 2542/25.08.2021. 
- raport compartiment specialitate nr.2543/25.08.2021. 
- raport favorabil comisia de specialitate nr.1. 
Având în vedere solicitarea S.C. REMSERVICE S.R.L. de a i se aproba utilizarea 

străzii STAŢIA DE EPURARE, din satul Păsculeşti, ce face legătura între D.N. 65 C. şi 
staţia de epurare ape menajere, drum proprietate publică a comunei, nemodernizat, pentru 
realizarea lucrărilor de "DECOLMATARE PRIN ÎNDEPĂRTATEA MATERIALULUI 
ALUVIONAR PENTRU ASIGURAREA SCURGERII OPTIME ÎN ALBIE PE RÂUL CERNA 
ÎN LOCALITATEA LĂDEŞTI, SAT PĂSCULEŞTI" perimetrul temporar de exploatare 
"Lădeşti 2021, conform memoriului tehnic şi contractului de închiriere nr.2817/2021 
încheiat cu Administraţia Naţională APELE ROMÂNE - ABA OLT, se propune aprobarea 
utilizării acestui drum, cu respectarea şi asumarea următoarelor condiţii: 

• se va avea în vedere protejarea căminelor de vizitare ale canalului colector al 
reţelei publice de canalizare ape menajre al comunei, existente în imediata vecinătate a 
suprafeţei drumului, precum şi protejarea proprietăţilor private din vecinătatea drumului. 

• Pe toata suprafaţa drumului ce urmează a fi utilizat, utilizatorul va aplica pe 
cheltuiala proprie un start de balastru în scopul protejării şi consolidării drumului. . 



• Utilizatorul vâ pune la dispoziţia comunei, în mod gratuit, un volum de 150 m.c. 
agregate .minerale (balastru), ce vor putea fi utilizate pentru întreţinerea drumurilor de 
interes public nemodernizate de pe raza comunei. 

Discuţii: ' 
• Bunescu Valeriu - solictantul a avut exploataţii pe râul Cerna de mult timp, iar 

gropile lăsate în vadul apei au dus la producerea unor acciddente grave, soldate cu 
înnecul unor personae, iar acest lucru a trecut neobservat, patronii nici măcar nu au 
acordat ajutor familiilor victimelor. .Prin acordul nostru din anii anterior, solicitantul a 
distrus reţeaua de canalizare de pe marginea drumului şi nu a reparat-o. 

• Dragnea Sabin - solicitantul nu a respectat niciodată amplasamentul pentru 
exploatare şi a exploatat pe o suprafaţă mult mai mare. Trebuia executat un canai 

- de-a Iun gul vadului, pentru a proteja zona Păs'culeşti şi Zăvoi Cermegeşti, lucru ce 
nu 3 fost făcut. Cu siguranţă solicitantul va uitiliza şi căile de acces ale proprietarilor 
de terenuri din zăvoi şi vor aduce pagube atat terenului agricol cât şi zăvoiului. 
Planurile depuse la dosar nu suntclare, nu se identifică bine zona de exploatare. 

• Zamfir Gabriel - aceste probieme s-au constatat şi în trecut. Atunci, la terminarea 
lucrărilor, cum a fost preluat drumul de către fostele administraţii ? 

• Lixandru Ion - să se încheie proces verbal cu starea drumului, la preluare şi 
predate, să fie menţionate toate distrugerile constatate şi să se impună repararea, 
aducerea în starea iniţială a drumului şi a instalaţiei de canalizare. 

• Andronache Ilie ~ să se dea accesul pe la Cermegeşti. 
• Stanciu Gheorghe - distrugerile sunt de acum doi ani şi nu s-a reparat nimic. 
• Lixandru Ion - la predareă-primirea drumului să fie chemat şi un consilier local. 

Supus la vot, votat cu 8 voturi pentru şi două împotrivă. 
Se adopta Hotărârea nr. 39 /2021. 

DIVERSE. 
• Andronache Ilie - de ce nu se continuă lucrările la Podul Cernei Măldăreşti ? 
• Primar - din lipsă de fonduri. 
• Bunescu Valeriu - pr drumul de la Chitieni este necesar un utilaj. 
• Zamfir Gabriel - la Găgeni să se taie mărăcinii de la intrarea in comună şi să se 

continue amenajarea DC90 pănmă la Carabaşa. 
• Andronache Ilie - solicit două maşini de balastru la Chiriţoi. 
• Dragnea Sabin - se va sfinţii Biserica Ciumagi pe 12 septembrie şi vor veni multe 

oficialităţi. . Primarul are sarcina dea curăţa drumul. 
•' Andrei Stelian - terenul de fotbal este concesioantînchiriat ? 
• Primar - nu este şi nu a fost. 


