PROCES

-VERBAL

încheiat astăzi, 4 octombie 2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr. 135/30.09.2021 a Primarului
comunei Lădeşti.
La şedinţă participă primarul, secretarul general al comunei , contabilul şi următorii
consilieri locali:' BĂJAN CRISTIAN, BUNESCU VALERIU, DRAGNEA SABIN, FLORESCU
DUMITRU, STĂNECI FLORIN, TĂNĂSOIU CLAUDIU.
Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile art. 123 alin.1. din Codul administrativ, d-l
Stăneci Florin, declară deschisă şedinţa şi dă cuvântul Primarului comunei, care, în
calitate de convocator, dă citire proiectului ordinii de zi.
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Conform dispoziţiei de convocare, proiectul ordinii de zi cuprinde.
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Comisia nr.1.
Comisia nr.2.

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 ia vot procesul verbal al şedinţei anterioare,
care este aprobat cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru).
Punctul 2. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli - iniţiator - primarul comunei.
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.12878/23.09.2021.
- raport de specialitate - compartiment contabilitate nr.2879/23.09.2021<
- raport legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr. 2880/23.09.2021
- raport favorabil comisia de specialitate nr.1.
Conform proiectului de hotărâre, se propune majorarea veniturilor şi cheltuielilor
bugetului local cu 234 mii lei şi a bugetului S.P.A.A.C cu 51 mii lei.
Discuţii:
D-l Păunescu Crinel, director liceu, solicită alocarea de fonduri pentru achiziţionarea
de lemn de foc pentru încălzirea sălii de sport unde funcţionează Centru de vaccinare.

Dragnea Sabin - să se găsească de urgenţă fonduri pentru achiziţionarea lemnelor
necesare, idee susţinută şi de către d-l Bunescu Valeriu. în cel mai scurt timp, la o nouă
rectificare, să se aloce banii necesari.
De asemenea d-l Dragnea precizează că pentru achiziţionarea unei noi centrale, să
fie consultat un specialist pentru a nu se achiziţiona una de putere foarte mare, fără
justificare.
Nu se propun amendamente la proiect, fapt pentru care se supune la vot în forma
prezentată.
Supus la vot, votat cu 6 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr. 40/2021.
Punctul 5. Proiect de hotărâre privitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr.
37/31.08.2021 privind desemnarea reprezentantului Consilului Local Lădeşti în Consiliul de
administraţie al Liceului Teoretic "Virgil Ierunca " Lădeşti.- prezintă primarul.
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.2884/23.09.2021.
- solicitare nr.2022/21.09.2021 a LICEULUI LĂDEŞTI.
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr.2885/23.09.2021
- raport favorabil comisia de specialitate nr.2.
Se propune desemnarea încă a unui membru în Consiliul de administraţie al Liceului
Lădeşti, în afara celui deja desemnat - Stanciu Gheorghe, fiin necesară delegarea a doi
reprezentanţi ai consiliului local, urmare a noilor modificări legislative.
D-l. Stăneci Florin propune pe d-l. Băjan Cristian.
Discuţii: - fără.
Supus la vot, votat cu 6 voturi pentru.
Se adopta Hotărârea nr. 41/2021.
Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei. iniţiator - primarul comunei.
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr. 2886/23.09.2021.
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr.2887/23.06.2021.
- raport favorabil comisia de specialitate nr.3.
Se fac următoarele propuneri:
• Primarul comunei propune pe d-l Băjan Cristian.
Nu se mai înregistrează alte propuneri
Urmare a votului secret exprimat, pe bază de buletine de vot, se constată că d-l
Băjan Cristian a obţinut un număr de 6 voturi pentru din 6 voturi exprimate
Avînd în vedere rezultatul votului, cu un număr de 6 voturi pentru ce reprezintă
majoritatea absolută, conform prevederilor art. 152 alin.2 din Cod administrativ, se declară
astfel ales în funcţia de viceprimar al comunei Lădeşti, d-l Băjan Cristian, consilier local
ales pe listele P.S.D.
Se adoptă Hotărârea nr. 42/2021.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

