
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 5/2022 
Privind stabilirea de măsuri pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă şi Canalizare Lădeşti . 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
publică ordinară din data de 28.01.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 in funcţie ; 

Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l consilier Mie ANDRONACHE; 
Luând în dezbatere: 

• Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privitor la stabilirea de măsuri pentru 
asigurarea funcţionării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare Lădeşti, 
iniţiat de primarul comunei; 

• Raportul nr.246/21.01.2022 al compartimentului de specialitate; 
• Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului Local Lădeşti; 

Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre sub aspectul 
legalităţii întocmit de secretarul general al comunei; 

în conformitate cu prevederile: 
» Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• H.C.L.nr.46/24.11.2017 privind reorganizarea Compartimentului de alimentare 

cu apa şi canalizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Lădeşti, în Serviciu public de alimentare cu apa şi canalizare 
Lădeşti, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Comunei 
Lădeşti, judeţul Vâlcea. 

• Ar t .11, art.19 şi art.30 din Legea-cadru Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art.129 alin.(1) , alin. (2) lit.d., alin. (7) lit. "n" şi alin (12), din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) şi art. 196 alin.(1) lit. "a" din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,cu un număr 
de 10 voturi pentru şi unul împotrivă, 

HOTĂRĂŞTE: 
• 

Art.1. în vederea asigurării funcţionării Serviciului public de alimentare 
cu apă şi canalizare Lădeşti din subordinea Consiliului Local al Comunei Lădeşti, 
se stabilesc următoarele măsuri : 

(1) Se prelungeşte mandatul d-lui Andronache Nicolae - muncitor calificat în 
cadrul Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare Lădeşti, să 
îndeplinească atribuţiile de şef serviciu, până la ocuparea prin concurs a funcţiei de şef 
serviciu, dar nu mai mult de 1 an de ia data adoptării prezentei hotărâri. 

http://Art.11


(2) Se mandatează dl Andronache Nicolae, identificat cu CNP:1860724382777 
ca în numele Consiliului Local al comunei Lădeşti şi pentru Serviciul public de alimentare 
cu apă şi canalizare Lădeşti, să ne reprezinte în faţa tuturor instituţiilor publice, a 
persoanelor fizice şi/sau juridice, etc. , trezoreriei şi/sau unităţilor bancare, şi să facă toate 
demersurile necesare obţinerii şi/sau modificării de autorizaţii, avize, licenţe şi a oricăror alte 
acte necesare desfăşurării în conformitate cu prevederile legale a Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare Lădeşti. 

(3) Prezentul mandat este valabil până la numirea şefului Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare Lădeşti , rezultat în urma concursului de ocupare a 
funcţiei de şef serviciu, dar nu mai mult de 1 an de la data adoptării prezentei hotărâri. 

(4) Se stabileşte salariul de bază corspunzător funcţiei de conducere de Sef de 
serviciu al Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare Lădeşti, la valoarea 
totală brută de 4.468 lei care include şi tranşa de vechime la nivel maxim. 

(5) Pe perioada îndeplinirii atribuţiilor de şef serviciu, d-l Andronache Nicolae va 
beneficia de drepturile prevăzute la alin. (4). 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează d-l 
Andronache Nicolae. 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
hotărâre prin intermediul compartimentului Registratură-relaţii cu publicul şi o va comunica 
Primarului comunei, d-lui Andronache Nicolae, S.P.A.A.C - Compartimentului financiar 
contabil şi Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea. 

Lădeşti, 28 ianuarie 2022. 
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