PROCES

-VERBAL

încheiat astăzi, 28 octombrie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
Comunei Lădesti, judeţul Vâlcea
Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia |nr.141/22.10.2021 a Primarului
comunei Lădeşti.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul , secretarul general al comunei
contabilul si urmaterii consilieri locali: ANDRONACHB ILIE, BUNESCU VALERIU,
CISMARU CONSTANTIN , DRAGNEA SABIN, FLORESCU DUMITRU, LIXANDRU ION,
STANCIU GHEORGME , STĂNECI FLORIN, TĂNĂSOIU C!LAUDIU, ZAMFIR GABRIEL .
Preşedintele d 3 şedinţă ales în condiţiile art. 123 alih.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 e zi cuprinde:
Nr
cri

Denumirea p niectului/materialului supus dezbater ii

1.

Aprobarea proi:esului verbal al şedinţei anterioare.

2.

Proiect de hotă rare privitor la rectificarea bugetului
local de venitui i si cheltuieli.
Proiect de hol ărâre privitor la aprobarea cererii de
finanţare prin JProgramul naţional de investiţii „Ang bel
Saligny" şi a d< ivizului general estimativ al obiectivi ilui
de investiţii R( ^abilitare drumuri de comunale şi săU işti

3.

în comuna Lă< Ieşti, judeţul

4

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

Vâlcea"

Comisia de
specialitate
căriea i-a fost
transmis spre
avizare

Comisiile nr.
1,2,3
Comisia nr.1.

•

Proiect de hotî rare privitor la aprobarea cererii de
finanţare prin / Yogramul naţional de investiţii „Anghe
Saligny" şi a d< îvizului general estimativ al obiectiviilui
de investiţii "£ Ktindere si reabilitare canalizare în
>/

Primarul
comunei

Comisia nr.1.

Primarul
comunei
Primarul
comunei

Comisia nr.3.

comuna Lăde{ ti"

5.
co

7.

Proiect de hota rare privitor la modificarea structurii
funcţionale a £ Daratului de specialitate al primarului
Proiect de hot arare privind reorganizarea comsiilor de
specialitate alo consiliului local.
DIVESE

Comisia nr.3.

Supusă la veţt, 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 6 voturi pentru şi 5 abţineri, din partea consilierilor care nu au
participat la şedinţa.

Punctul 2. Proect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli - prezintă primarul comunei.
Proiectul este îr soţit de :
- referat de aprobare nr.3153/21.10.2021.
- raport specialitate nr.3154/21.10.2021
raport de legal tate al secretarului comunei, înregistrat sub nr.3155/21.10.2021
- raport favorabij comisiile de specialitate nr. 1-3
Se propune rec ificarea cu 50 mii lei, conform adresa(16735/2021 a AJFP VÂLCEA.
Discuţii
Dragnea - la deszăpeziri să se încheie contract cu firmă numai pentru activitatea
prestată, dacă ninge.
Stanciu - saă sfe facă deszăpeziri cu buldoexcavatorul din dotare.
Dragnea - daca ninge mult, nu va putea face fată buldo, trebuie contract cu firmă
specializat.
Lixandru - seâ se diminueze suma, cu condiţia (suplimentării, după caz, la o
rectificare.
Nu se propun amendamente, drept pentru care se Supune la vot proiectul aşa cum
a fost iniţiat.
Supus la vot, vjotat cu 11 voturi pentru
Se adopta Hotărârea nr. 43/2021.
Punctul 3. Proiect de hotărâre privitor la aproblarea cererii de finanţare prin
Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ al
obiectivului de invesl iţii " Reabilitare drumuri de comunale şi săteşti în comuna

C

Lădeşti,

judeţul Vâlcea " - in ţiator - primarul comunei
Proiectul este însoţit de :
- referat de aprobare nr.3156/21.10.2021.
- raport specialitate nr.3157/21.10.2021
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr.3158/21.10.2021
- raport favors bil comisia de specialitate nr. 1.
Se propune reabilitarea a 6.887 m.l. drumuri de interes Ideal, cu o valoare totată estimată
de 9.545.835,37 lei iu TVA
Discuţii: fără
Supus la vot, se înregistrează un număr de 11 votuVi pentru .
Se adoptă HttL nr.44/2021.
Punctul 4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea cererii de finanţare prin
Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ al
obiectivului de investiţii "Extindere

şi reabilitare canalizare in comuna Lădeşti"

- iniţiator

- primarul comunei
Proiectul estoînsoţit de :
- referat de aprobare nr.3159/21.10.2021.
- raport specalitate nr.3160/21.10.2021
- raport de legalitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr.3161/21.10.2021
- raport favorabil comisia de specialitate nr. 1. 1
Se propune extinderea reţelei de canalizare, cu o valoaije totată estimată de 9.649.219,93
lei cu TVA
Discuţii: făra
Supus la v o i se înregistrează un număr de 11 voturi pentru .
Se adoptă h C L nr.45/2021.
Punctul 5 Proiect de hotărâre privitor la
odificarea structurii funcţionale a
al
primarului
iniţiator
primarul
aparatului de specialitate
comunei.
1

Proiectul este îns oţit de :
- referat de aprobare nr.3164/21.10.2021.
- raport de spscialitate şi legalitate al secretam ui comunei, înregistrat sub
nr.3165/21.10.2(21
-raport negativ comisia de specialitate nr. 3.
Singura modificare propusă faţă de structura actuală aprobată în vigoare, este
transformarea funcţie publice de execuţie vacante din cadru\ compartimentului
FINANCIAR CONTÂEIL - TAXE Şl IMPOZITE,
din] CONSILIER gr. Profesional
în vederea organizării şi
SUPERIOR în CONSILIER gr. Profesional DEBUTANT
ocupării prin concurs a cestei funcţii.
Comisia nr.3. a dat vot negativ proiectului propus.
Supus la vot, vctat cu 5 voturi pentru şi 6 împotrivă.
Se respinge prc iectul de hotărâre.
Punctul 6. Proect de hotărâre privind reorganizarea comsiilor de specialitate ale
consiliului local.
Proiectul este î isoţit de :
- referat de aprobare nr.3162/21.10.2021.
- raport de specialitate şi legalitate al secretarului corfnunei nr.3163/21.10.2021
- raport favorat il comisia de specialitate nr.3.
Având în vede-e faptul că prin H.C.L. nr. 28 din 3Q..06.2021 a fost aprobat un nou
Regulament de Org< mizare si Funcţionare a Consiliului \ Local al Comunei Lădeşti, se
impune adoptarea mei hotărâri privind aprobarea noilor comisii de specialitate şi a
componenâei coresp jnzătoare a acestora.
Conform propunerilor făcute, se menţin domeniile de specialitate stabilite şi
componenţa acestora stabilite prin H.C.L. nr. 28 din 30.06f.2021, şi se va adopta hotărâre
conform noului regulament.
Discuţii: fără.
Supus la vot, ne înregistrează un număr de 11 voturi pentru .
Se adoptă HCL. nr.46/2021.
Punctul 7. DIVERSE.

O

Directorul liceului - d - l Păunescu Crinel:
• să se aloce bani pentru lemne la sala de sport unde funcţionează Centrul de
vaccin; are.
• Au fost alocaţi bani pentru teren sintetic, 600 milioane, de ce nu se face?
Dacă nu sunt suficienţi să se rectifice prin redistribuirea de la alte investiţii
propuse şi care nu se realizează.
Lixandru Ion - s-a făcut un proiect de hotărâre pehtru acordarea unui spor de 15 %
pentru casier targ Ceaconescu Gheorghe, pentru condiţii deosebite. Proiectul a primit aviz
negativ de legalitate! şi nu a fost pus pe ordinea de zi.
Deaconescu Gheorghe : voi aduce organele abilitate pentru a mi se face dreptate primarul nu vrea sa-mi dea spor salarial.
Dragnea Sabin :
• secretarul sre dreptate, pentru acordarea unui jspor pentru condiţii deosebite de
muncă trebuie avizul DSP, în baza unei documentaţii. Primarul să se ocupe
pentru întoc mirea documentaţiei.
• La targ să se facă sectorizare, să se revizuie regulamentul.
Drept pentru ;are s-a încheiat prezentul proces verffc
PREŞEDINŢI:
Florin SjA
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