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

încheiat astăzi, 14 decembie 2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local ai 
Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr. 186/10.12.2021 a Primarului 
comunei Lădeşti. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul,. secretarul general ai comunei , contabilul 
şi consilierii locali, nefiind absenţi 

Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile a r i 123 alin. 1. din Codul administrativ, d-i 
Andronache îlie, 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 nr.59/10.12.2021 privitor la 
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1. 

3. 
• 

Proiect de hotărâre nr. 56/07.12,2021 privitor ia 
aprobarea plăţii cotizaţiei Comunei Lădeşti la 
Asociaţia Comunelor din România 

Primarul 
comunei 

Comisia n r . i 

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 nr.59/10.12.2021 privitor la rectificarea bugetului 
locahde venituri şi cheltuieli - iniţiator - primarul comunei. 

Proiectul este însoţit referat de aprobare, raport de-specialitate - compartiment 
contabilitate, raport legalitate ai secretarului comunei.raport, favorabil comisia de 
specialitate nr.1. 

.D-na contabil arată că, este necesară modificarea proiectului în sensul de a se. 
introduce la veituri/cheltuie'i suma de '107.000•lei, pentru funcţionarea: Centrului de' 
vaccinare, sumă ce a fost comunicată ulterior întocmirii proiectului de hotărâre. 
Nu au fost formulate şi depuse alte amenfdamente/propuneri. 

Discuţii : Lixandru Ion - întreabă dacă centrul de vaccinare este eficient. 
Supus la vot, cu modificarea propusă de d-na contabil, votat cu 10 voturi pentru şl o 

abţinere - d-l Stanciu Gheorghe.- . . 
Se adoptă Hotărârea nr. 54/2021. 



Punctul 3. Proiect de hotărâre nr.56/07.12.2021 privitor privitor ia aprobarea plăţii 
cotizaţiei - Comunei Lădeşti ia Asociaţia Comunelor din România pe anul 2021 - prezintă 
primarul comunei 

Proiectul este. însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de 
legalitate ai secretarului comunei, raport favorabil comisia de specialitate nr.1. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Fără discuţii . . • 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adoptă Hotărârea nr. 55/2021. 

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 


