P ROC E S

-V E R B A L

încheiat astăzi, 27 decembrie 2021, în şedinţa publică ordinară a Consiliului Loca!
al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea
Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr. 187/21.12.2021 a Primarului
comunei Lădeşti.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul , secretam! generai al comunei
contabilul si următorii consilieri locali: ANDRONACHE ÎLIE, BUNESCU VALERIU,
CISMARU CONSTANTIN , DRAGNEA SABIN, FLORESCU DUMITRU, LIXANDRU ION,
STANCIU GHEORGHE , STĂNECI FLORIN, TĂNĂSOIU CLAUDIU ZAMFIR GABRIEL .
Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile a r i 123 alin.1. din Codul administrativ, d-!
Andronache Mie, 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
.cri

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii
I

_

1.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.

2.

Proiect de hotărâre nr.47/15.11.2021 privitor la
; stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022.

jco

3. | Proiect de hotărâre nr. 61/17.12.2021 privitor la
i acordarea unui premiu de excelenţă d-iui Staicu
Alexandru - veteren de război - cu prilejul împlinirii
' vârstei de 100 a n i .
4. ! Proiect de hotărâre nr. 60/17.12.2021 privitor ia
! rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
5. ! Proiect de hotărâre nr.58/1012.2021 privitor ia
; aprobarea proiectului tehnic si a devizului general
pentru obiectivul de investiţii Construire teren de sport
\ multifuncţional, tip II., împrejmuire şi instalaţie de
\ nocturnă Lădeşti, Liceul Virgil Ierunca jud. Vâlcea''
Proiect de hotărâre nr.57/07.12.2021 privitor la
înlocuirea unui reprezentant ai Consilului Loca!
Lădeşti în Consiliul de administraţie al Liceuiu! Teoretic
"Virgil Ierunca" Lădeşti
7. DIVESE

•

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

Comisia de
specialitate
căriea i-a fost
transmis spre
avizare

Primarul
comunei

Comisiile nr.
1 şi 2

Primarul
comunei
Primarul
comunei

Comisia nr.1.

Primam!
comunei

Comisiile nr.
2 şi 3.

Comisiile nr.
1, 2, 3

Comisiile nr.
1. şi 2.

•

Primarul propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre :
Proiect de hotărâre nr.62/24.12.2021 privind acordarea Diplomei de Aur şi
premierea cuplurilor care aniversează 50 ani de căsătorie.

Supusă la vot, ordinea de zi
suplimentarea propusă de primar.
Se trece la dezbateri.

este aprobată cu unanimitate de voturi, cu

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal a! şedinţei anterioare.
Secretarul general al comunei supune la vot procesul verbal a! şedinţei anterioare,
care este aprobat cu 11 voturi pentru

KJ

Punctul 2. Proiect de hotărâre nr.47/15.11.2021 privitor la stabilirea laxeicr si
impozitelor locale pentru anul 2 0 2 2 - prezintă primarul comunei.
Proiectul
este însoţit de referat de aprobare , raportul secretarului generai
comunei, raport de specialitate.
Proiectul de hotărâre a fost lansat în dezbatere publică din data de 15 noiembrie
2021. conform Legii nr.52/2003.
Primarul arată că, prin cererea nr.2203/07.12.2021 dl Andrei Stelian, cetăţean ai
comunei Lădeşti a propus trei amendamente. Propunerea de amendamente a fost
analizata de către compartimenul de specialitate şi de către secretarul comunei, şi a fost
întocmit
raportul
de specialitate nr.2203/15.12.2021 prin care s-a arătat că
amendamentele propuse sunt lipsite de fundament şi temei legal.
Comisia de specialitate nr.1. - economică, buget- finanţe, şi-a însuşit propunerile
de amendamente formulate de către solicitant , a întocmit amendamente pe baza
propunerilor făcute şi a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu cele trei amendamente
propuse.
S-a dat cuvândul d-iui Andrei Steiian care a motivat iniţierea celor tre
amendamente şi a insistat asupra adoptării acestora, invocând necesitatea adoptării unor
măsuri de relaxare fiscală. A precizat faptul că astfel de amendamente au fost adoptate s
de către aite consilii din comunele apropiate. Consideră că .
• indexarea Impozitelor pe construcţii şi terenuri trebuie aplicată ia valoarea acestora
din codui fiscal, fără a se mai ţine cont de indexările din ani; precedenţi.
• impozitul asupra mijloacelor de transport poate fi diminuat cu 10 % pentru toţi
proprietarii şi toate tipurile de mijloace de transport.
• Este corect ca toate accesoriile pentru primui trimestru ai anului 2022 să fie
anulate.
înainte de a se supune la vot cele trei amendamente, secretarul generai al comunei
precizează că cele trei propuneri de amendament exced prevederilor codului fiscal suni
lipsite de fundament şi de temei legal, iar în sitaţia adoptării acestora în forma prezeniaîâ
nu va contrasemna hotărârea, şi precizează că :
• Indexarea taxelor şi impozitelor este obligatorie şl se aplică anual ia valoarea
actualiza a acestora cu cutele procentuale ale indexărilor din anii anteriori.
• Diminuarea cu 10% a impozitului asupra mijloacelor de transport pentru toate
categoriile de proprietari şi mijloace de trasport, nu are niclun temei legai. în codul
fiscal fiind clar prevăzute categoriile de persoane şi mijloace de transport psr.: .
care se pot acorda reduceri sau scutiri de la plata acestora.
• Anularea tuturor accesoriilor pentru
primui trimescu ai anul 2022, este c
propunere total lipsită de fundament şi temei legal, este neclară, ambiguă şl care nu
face obiectul proiectului de hotărâre supus dezbaterii.
în continuare, se supun ia vot-cele trei amendamente, aşa cum au fost formulate
avizate de către comisia nr.1. - buget finanţe şi se înregistrează un număr de 9 vot
pentru şi două împotrivă, amendamentele fiind astfel adoptate
întrucât nu mai sunt alte propuneri şi amendamente formulate, se supune la
proiectul de hotărâre, cu cele trei amendamente adoptate. Se înregistrează un număr
11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr. 55/2021, cu precizarea secretarului general al comune; cu
privire la faptul că nu va contrasemna hotărârea apreciind-o neiegaiă .

Punctul 3. Proiect de hotărâre nr. 61/17.12.2021 privitor la acordarea unui premiu
de excelenţă d-iui Staicu Alexandru - veteren de război - cu prilejul împlinirii vârste? de
100 a n i .
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de
legalitate al secretarului comunei, rapoarte favorabile comisile de specialitate nr.1 şi 2
Se propune acordarea unui Premiu de Excelenţă în valoare de 3.000 iei B-iui
STAICU ALEXANDRU cu prilejul împlinirii vârstei de 100 de ani la data de 5 decembrie
2021, în semn de aleasă preţuire şi recunoştinţă pentru întreaga sa viaţă trăită în aceeaşi
comunitate şi pentru contribţia sa la luptele purtate de Armata Română în timpul celui de
al Doilea Război Mondial.
Nu au fost formulate şl depuse amendamente.
Fără discuţii .
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr. 57/2021.
Punctul 4. Proiect de hotărâre nr. 60/17.12.2021 privitor ia rectificarea bugeiuiu
iocai de venituri şi cheltuieli - iniţiator - primarul comunei
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport ds
legalitate al secretarului comunei, raport favorabil comisia de specialitate nr.1.
Se propune rectificarea cu 280.00 lei, sume provenite din sume defiactate din TVA
şi din impozitul pe venit.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Fără discuţii.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr. 58/2021.
Punctul 5. Proiect de hotărâre nr.58/1012.2021 privitor ia aprobarea
proiectului
tehnic si a devizului generai pentru obiectivul de investiţii Construire teren de sper:
multifuncţional, tip II., Împrejmuire şi instalaţie de nocturnă Lădeşti Liceul Virgil Ierunca
jud. Vâlcea'- iniţiator primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de
legalitate al secretarului comunei, rapoarte favorabile comisile de specialitate nr.1.şi 2.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Fără discuţii.
Supus ia vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr. 59/2021.

Punctul 6. Proiect de hotărâre nr.57/07.12.2021 privitor ia înlocuirea unui
reprezentant ai Consilului Local Lădeşti în Consiliu! de administraţie a! Liceului Teoretic
"Virgil Ierunca " Lădeşti
Proiectul este însoţit de solicitarea d-lui Băjan Cristian, referat de aprobare, raport
de legalitate al secretarului comunei, rapoarte favorabile comisile de specialitate nr.2.şi 3.
Domnul Băjan Cristian - viceprimar al Comunei Lădeşti, desemnat ca reprezentant
ai Consiliului Local ai Comunei Lădeşti în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic
"Virgil Ierunca " Lădeşti prin Hotărârea nr.41/04.10.2021, solicit înlocuirea sa din acesta
funcţie.
D-l Dragnea Sabin propune înlocuirea cu d-i consilier Iile ANDRONACHE,
Supus ia vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr. 60/2021.

Punctul 7. Proiect de hotărâre nr.62/24.12.2021 privind acordarea Diplomei de
Aur şi premierea cupiuriior care aniversează 50 ani de căsătorie.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de
legalitate al secretarului comunei, rapoarte favorabile comisiie de specialitate nr.l.şi 2.
Se propune acordarea „Diplomei de Aur" şi acordarea unui premiu în valoare de
400 lei net de la bugetul local pe anul 2021, cuplurilor ce au împlinit 50 ani ae
căsătorite neîntreruptă în cursul anului 2021, care au fost omise ia adoptarea Hotărârii
nr.52/26.11.2021 , respectiv cuplul Bănăţoiu Nicoiae şi Măria din satul Găgeni.
Punctul .8. DIVERSE.
Dragnea Sabin :
• compartimentul financiar contabil - taxe şi impozite iocale să-şi facă mai
bine datoria. Nu se cunoşte gradul de colectare pe anul 2020, 2021.
• Sî se ias măsuri pentru recuperarea restanţelor neîncasate.
• Funcţionarii publici şi toţi an gajaţii să fie responsabilizaţi, să se faceâ
evaluările anuale în mod corect şiobiectiv.
• Primarul să se implice în rezolvarea propblemelor comunităţii .
• S-a pierdut proiectul cu finanţare CNI pentru căminul cultural . De ce ?
• Nu e corect ca bibliotecarul să se ocupe de încasarea taxei de salubrizare
să fie lăsat să facă muncă culturală. Să mai fie delegaţi şi alţi funcţionari pentru încasare
Să se includă taxa de salubrizare în impozitul anual, să se încaseze odată cu acesta.
Viceprimarul Băjan Cristian : s-a înlocuit central de ia primărie şi există două
solicitări pentru a fi transmisă fără, plată : Biserica Lădeşti şi Liceul Lădeşti.Cui să o dăm ?
Secretarul arată că transferul de mijloace fixe gratuit către o altă unitate bugetară
se aprobă prin hotărâre de consiliu, fiind necesară întocmirea unui proiect de hotărâre în
acest sens, în baza solicitărilor făcute.
Bunescu Valeriu - la aprovizionarea cu lemn pentru primărie să se aibă în vedere
achiziţia de la agenţi economici care asigură şi debitarea/spargerea lemnelor 'a
beneficiar. Aşa se procedează ia C.A.M.S.

