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

încheiat astăzi, 10 februarie 2022, în şedinţa ordinară a Consiliului Local ai 
Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.37/04.02.2022 a Prirnaruiu 
comunei Lădeşti. 

La şedinţă participă primarul, viceprimaru! , secretarul genera! a! comunei . contat 
si toţi consilierii loca l i . 

Primarul comunei, în calitate de convocator, declară deschisă şedinţa şi dă citi 
proiectului ordinii de zi. 

Conform dispoziţiei de convocare, proiectul ordinii de zi cuprinde: 

Nr ! Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii 
crt i 

Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

supus 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 
căriea ha 

fost transmis 
spre avizare 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. Secretarul 
general al 
comunei 

2. I Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui de 
' şedinţă 

Primarul 
comunei 

Comisia 
nr. 3. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 
Comunei Lădeşti, bugetelor instituţiilor f inanţate din 

i venituri proprii şi a listelor de investiţii pe anul 2022, 
; precum şi estimările pe anii 2023, 2024, 2025. 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr. 

1,2,o 

4. | Proiect de hotărâre privitor la aprobarea execuţiei 
! Bugetului local al Comunei Lădeşti şi a Bugetului 
i activităţii f inanţate integral din venituri la 30 septembrie 

2 0 2 1 , pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare. 

Primarul 
comunei 

Comisia 
nr. 1 

5. : Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii unei sume 
: din excedentul bugetului local - fondul de intervenţie, 
i pentru f inanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe 

anul 2022. 

Primarul 
comunei 

Comisia 
nr.1 

6. j Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de 
combustibi l pentru autoturismul din dotarea Primăriei 

| Lădeşti, pe anul 2022. 

Primarul 
comunei 

Comisii le 
nr.1 şi 3 

7. | Proiect de hotărâre privitor la achiziţionarea şi 
montarea plăcuţelor cu numerele administrative ale 
imobilelor din Comuna Lădeşti. 

Primarul 
comunei 

Comisii le 
nr.1 şi 3 

8. DIVESE 

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 la vot procesul verbal al şedinţei anterioare 

care este aprobat cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru). 



Punc tu l 2. Proiect de hotărâre privind aiegerea preşedintelui de şedinţă - iniţiator -
pr imam! comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de legalitate al secretar i 
comunei , raport favorabil comisia de specialitate nr.3. 
Preşedintele de şedinţă ales în condiţii le art. 123 alin. 1. din Codul administrativ d 

Andronache llie, şi-a terminat mandatul, fiind necesară alegerea altui preşedinte de şedinţă. 
D-l Bunescu Valeriu propune pe d-l Sabin Dragnea pentru preşedinte de şedinţă 
Supusă la vot, propunerea,este aprobată cu 11 voturi pentru, astfel d-l Sabin Dragnea 

este ales ca preşedinte de şedinţă pe perioada februarie-april ie 2022. 
Se adoptă'H.C.L nr.8/2022. 

P u n c t u ! 3. Proiect de hotărâre privitor la la aprobarea bugetului local al Comune 
Lădeşti, a bugetelor instituţiilor f inanţate din venituri proprii şi a listelor de investiţii pe anul 
2022, precum şi estimările pe anii 2023, 2024, 2025. - prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport :•-• 
legalitate al secretarului comunei , rapoarte comisiile de specialitate nr.1-3, c i 
amendamente. 

Proiectul de buget s-a aflat în dezbatere publică, conform anunţului nr 
124/11.01.2022 conform Legii nr.53/2003 privind transparenţa decizionaiă. Se constată că 
au fost îndeplinite condiţiile de publicitate cerute de Legea nr. 53/2003 privind transparenţa 
decizionaiă. 

în termenul de depunere a sesizărilor, propunerilor sau sugestii lor au fost înregistrate 
6(şase) propuneri de amendamente din partea d-lui Andrei Stelian, care au fost inaintate 
comisiei economice. 

D-i primar prezintă proiectul de buget, pe capitole, venituri şi cheltuieli, pentrt 
primărie , învăţământ şi S.P.A.A.C. 

D-na contabil prezintă rapoartele de specialitate şi precizează că bugetul a fost 
suplimentat faţă de proiectul iniţial, cu suma de 380 mii lei pentru echil ibrarea bugetelor 
locale şi 21 mii lei pentru drumuri, conform Hotărârilor nr.25-26/07.02.2022 ale C.J.Vâlcea. 

Repartizarea sumelor primite se propune astfel: 
BUGET LOCAL 
Majorarea totala a veniturilor cu suma de 401 mii lei din care: 
Majorare CAP 04.02.05 sume defalc din imp venit cota 6% cu suma de 380 mii lei 
Majorare venituri cap. 11.02.05 sume defalcate din tva drumur cu suma de 21 mii lei 
Majorarea totala a cheltuielilor cu suma de 401 mii lei din care: 
Majorare la cap 51.02 cheltuieli de personal cu suma de 25 mii lei 
Majorarea la cap 51.02 a cheltuielilor materiaie cu suma de 42 mii lei 
Majorarea la cap 54.02.05fd de rezerva buget la disp autorii locale cu suma de 3 mii lei 
Majorare ia cap 61.02 ISU cheltuieli materiale cu suma de 5 mii lei 
Majorarea la cap 65.02 invatamint a cheltuielilor de materiale cu suma de 10 mii iei 
Majorarea ia cap 67.02 a cheît materiale avize cu suma de 10 mii lei 
Majorarea la cap 68.02 05 a chelt personal asistenţi personali si indemnizaţii cu suma ce 
181 mii iei. 
Majorarea la cap 68.02.15 a chelt ajutor social de urgenta cu suma de 10 mii lei. 
Majorarea la cap 70.02.06 a cheltuielilor il public de 50 mii lei 
Majorarea la cap 70.02.06 a cheltuielilor transferuri către serv apa cu suma de 44 mii lei. 
Majorarea la cap 84.02drumuh si poduri a cheltuielilor de materiale cu suma de 21 mii iei 

Pentru proiectul de hotărâre prin rapoartele de avizare au fost formulate şi depuse 
amendamente după cum urmează: 
Comisia nr .1 . economică : 

Se propune diminuarea cu 3.000 lei a sumei de 6.000 lei pentru presă şi alocarea 
acestei sume de 3.000 Iei pentru clubul sportiv. 

Supus ia vot amendamentul pentru alocarea a 3.000 lei ia clubul sportiv, cu 
diminuarea sumei de 3.000 lei de la presă, se aprobă cu 9 voturi pentru şi două împotrivă 



Comisia nr.2.- învăţământ, culte, sport. 
Se propune alocarea sumei de 20.000 lei pentru parohiile din comună, prin 

diminuarea cu 10.000 a sumei aiocate pentru iluminat public şi cu 10.000 lei a sumei pentru 
serviciul de apă canal. 

Supus la vot amendamentul , se înregistrează un număr de 4 voturi pentru, 4 abţine 
şi 3 impotrivă. Amendamentu l se respinge. 

Supus la vot proiectul de hotărâre, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adoptă Hotărârea nr. 9/2021. 

Punctul 4 . . Proiect de hotărâre privitor la aprobarea contului de execuţie a Buge. 
local al Comunei Lădeşti, a Bugetului activităţii f inanţate integral din venituri proprii şi âu, 
subvenţi i pe anul 2021 , pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare şi a situaţiilor 
f inanciare anuale inclusiv anexelor acestora. - prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate 
al 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. 10/2022. 

Punctul 5, Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii unei sume din excedentui 
bugetului local - fondul de intervenţie, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
pe anul 2022. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legaîita 
al 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. 11/2022. 

Punctul 6. Proiect de hotărâre privitor la stabilrea cotei de combustibi l pentru 
autorurismui primăriei, pe anul 2022 - prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate 
al secretarului comunei, raporte comisii le de specialitate nr.1.şi 3, 

Amendamente propuse : 
Comisia nr.2.- învăţământ, culte, sport. 

Se propune diminuarea cotei lunare de la 150 I la 100 l/lună. 
Supus la vot, amendamentul se înregistrează un număr de 2 voturi pentru şi 9 

impotrivă. Amendamentul se respinge. 
Supus la vot, f inal, proiectul de hotărâre votat cu 10 voturi pentru şi 1 împotrivă. 
Se adopta Hotărârea nr. 12/2022. 

Punctul 7, Proiect de hotărâre privitor la achiziţ ionarea şi montarea plăcuţelor c t 
numerele administrative ale imobilelor din Comuna Lădeşti. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legali 
al secretarului comunei, avize favorabile comisile de specialitate nr.1.şi .3. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Fără discuţii. 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adoptă Hotărârea nr. 13/2022. 



Punctul 8. - DIVERSE. 

Primarul comunei prezintă Decizia nr.36/2021 din 20.12.2021 şi Raportul de aud 
nr.CCVL/2021/22.11.2021 ale Curţii de Conturi - Camera de Conturi Vâlcea. 

Dragnea Sabin - întrucât la şedinţă participă şi d-l Andrei Steiian, care reprezint 
presa locală, se atrage atenţia acestuia supra faptului că, în publicaţia locală pe cav 
acesta o reprezintă, au fost publicate mai multe articole semnate de către susnumiîu 
denigratoare , j ignitoare şi pline de injurii ia adresa autorităţilor administraţiei publ ic 
locale - primar şi consiliul local - şi a angajaţilor acestora. Se pune în vedere ca p 
viitor, articolele referitoare la autorităţile administraţiei publice locale - primar ş 
consiliul local - şi a angajaţilor acestora, să fie redactate într-o manieră decentă, 
caz contrar, se va interzice accesul acestuia la şedinţele consiliului loca!. 

Andrei Steiian - recunoaşte utilizarea unor termini exageraţi în articolele respective 
dar susţine că acest lucru se datorează lipsei de transparenţă a activiiăţ 
autorităţilor administraţiei publice locale şi a refuzului acestora de a da curs u rc 
solicitări ale sale. 

Bunescu Valeriu - la lucrările de balastare a drumurilor de interes local ce urmează 
se executa, să fie utilizat material mai puţin nisipos, spre a se evita degradarea : 
t impul ploilor a stratului de balastru aşternut. 

Stanciu Gheorghe - la recepţiile lucrărilor de balastare să fie solicitaţi j 
reprezentanţi ai consiliului local. 

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces ve rba l . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Cons. Sab in 4 )RÁGNEÁ 

SECRET^jK-S lNERÂL CONKÍÑA, 
J y ' \ I o n / E N U T Ă | V ^ 


