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

încheiat astăzi, 28 ianuarie 2022, în şedinţa publică ordinară a Consiliului Local al 
Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.33/21.01.2022 a Primarului 
comunei Lădeşti. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul , secretarul general al comunei şi toţi 
consilierii consilieri locali, precum şi directorul liceului, d-l prof Păunescu Crinel. 

Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile art. 123 alin. 1. din Codul administrativ, d-l 
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 
crt 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

supus 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 

căriea i-a fost 
transmis spre 

avizare 
1. Aprobarea preeocesului verbal al şedinţei anterioare Secretarul 

general al 
comunei 

• 

2. Proiect de hotărâre nr.6/20.01.2022 privitor la 
revocarea H.C.L. nr.56/2021 privind stabilirea taxelor 
şi impozitelor locale pentru anul 2022. 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.3. 

3. Proiect de hotărâre nr.7/20.01.2022 privitor la 
stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022. 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1. 

4. Proiect de hotărâre nr.2/10.01.2022 privitor la 
acordarea suportului alimentar sub formă de pachet 
alimentar pentru elevii Liceului Teoretic "VIRGIL 
IERUNCA" LĂDEŞTI 

Primarul 
comunei 

Comisiile nr. 
1 şi 2 

uri Proiect de hotărâre nr. 55/24.11.2021 privitor la 
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe teritoriul Comunei Lădeşti 
începând cu anul şcolar 2022 - 2023 

Primarul 
comunei 

Comisiile nr. 
1 şi 2 

6. Proiect de hotărâre nr. 1/04.01.2021 privitor la 
stabilirea de măsuri pentru asigurarea funcţionării 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare 
Lădeşti 

Primarul 
comunei 

Comisiile nr. 
1 şi 3 

7. Proiect de hotărâre nr.3/10.01.2022 privitor la 
aprobarea planului de acţiuni ce se vor realiza de către 
persoanele cu obligaţia de a presta muncă în folosul 
comunităţii. 

Viceprimarul 
comunei 

Comisiile nr. 
1. şi 3. 

co Proiect de hotărâre nr.4/10.01.2022 privitor la 
înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv 
LADESTI VÂLCEA 

Vicerimarul 
comunei 

Comisiile nr. 2 
si 3 

9. 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 11 voturi pentru . 



Punctul 2. Proiect de hotărâre nr.6/20.01.2022 privitor la revocarea H.C.L 
nr.56/2021 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, adresa nr. 18008/17.01.2021 a 
instituţiei Prefectului , raportul secretarului general al comunei, raport de specialitate, 
raport favorabil comisia nr.3. 

Primarul arată că, urmare a exercitării de către prefect a contrului de legalitate 
asupra H.C.L. nr. 56/27.12.2021 privitoare la stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru 
anul 2022, s-a constatat că aceasta este nelegală, fiind adoptată cu încălcarea mai multor 
prevederi legale. 

în consecinţă, prin adresa nr. 18008/17.01.2021 a instituţiei Prefectului Judeţului 
Vâlcea se solicită revocarea H.C.L.nr.56/2021 privitoare ia stabilirea taxelor şi impozitelor 
locale pentru anul 2022 ca fiind nelegală. 

Faţă de cele de mai sus, se propune revocarea acesteia, conform proiectului de 
hotărâre întocmit. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Discuţii: 
Stanciu Gheorghe - nu s-a propus diminuarea cu 10% a taxelor locale, este eronat 
R. Primar: prin propunerea de amendamant a d-lui Andrei Stelian şi prin amenda

mentul comisiei economice, s-a propus diminuarea cu 10% a impozitului pe mijloace de 
transport. 

Supus la vot, se aprobă cu 8 voturi pentru, două împotrivă şi o abţinere (d-l Stanciu) 
Se adoptă Hotărârea nr. 1/2022 

Punctul 3. Proiect de hotărâre nr.7/20.01.2022 privitor la stabilirea taxelor şi 
impozitelor locale pentru anul 2022- prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de.aprobare, raportul secretarului genera! a! 
comunei, raport de specialitate, raport favorabil comisia nr.1. 

Se arată că, H.C.L. nr. 56/27.12.2021 privitoare la stabilirea taxelor şi impozitelor 
locale pentru anul 2022, a fost revocată conform pct. 2 din ordinea de zi, urmare a 
exercitării de către prefect a contrului de legalitate asupra s-a constatat că aceasta este 
nelegală, fiind adoptată cu încălcarea mai multor prevederi legale, fiind astfel adoptarea 
unei noi hotărâri 

Se propune astfei, adoptarea aceluiaşi proiect de hotărâre ce a fost lansat în 
dezbatere publică din data de 15 noiembrie 2021, conform Legii nr.52/2003, cu 
respectarea H.C.L. 17/2021 din 22 aprilie 2021 privind indexarea taxelor si impozitelor 
locale pentru anul 2022. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Discuţii : 
Dragnea Sabin : să fie reanalizate taxele de la piaţă şi târg, printr-un proiect de 

hotărâre. La taxa pe grătarele de mici să fi analizată situaţia consumului de energie 
electrică. 

Supus ia vot, se aprobă cu 10 voturi pentru şi 0 abţinere (viceprimar) 
Se adopt Hotărârea nr.2/2022 

Punctul 4. Proiect de hotărâre nr.2/10.01.2022 privitor la acordarea suportului 
alimentar sub formă de pachet alimentar pentru elevii Liceului Teoretic "VIRGIL 
IERUNCA" LĂDEŞTI. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de 
legalitate al secretarului comunei, rapoarte favorabile comisile de specialitate nr.l.şi 2. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Fără discuţii. 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adoptă Hotărârea nr. 3/2022. 



Punctul 5. Proiect de hotărâre nr. 55/24.11.2021 privitor ia organizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriu! Comunei Lădeşti 
începând cu anul şcolar 2022 - 2023. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, solicitarea scrisă a liceului cu privie la 
opţiunea pentru acordarepachet alimentar, Avizul conform emis de I.S.J., raport de 
legalitate ai secretarului comunei, raport favorabil comisiile de specialitate nr.1. şi 2. 

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. 4/2022. 

Punctul 6. Proiect de hotărâre nr. 1/04.01.2021 privitor la stabilirea de măsuri 
pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare 
Lădeşti iniţiator primarul comunei. 

Proiectui este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de 
legalitate al secretarului comunei, rapoarte favorabile comisile de specialitate nr.l.şi 3. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Discuţii: Stanciu Gheorghe - să se scoată la concurs postul de set" serviciu. 
Lixandru Ion : s-a solicitat de către d-l Andrei Stelian prezentarea unor documente 

Să fie prezentate într-o şedinţă ulterioară. 
Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru şi o abţinere (viceprimar). 
Se adoptă Hotărârea nr. 5/2022. 

Punctul 7. Proiect de hotărâre nr.3/10.01.2022 privitor la aprobarea planului de 
acţiuni ce se vor realiza de către persoanele cu obligaţia de a presta muncă în folosul 
comunităţii. - iniţiator - viceprimarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de 
legalitate al secretarului comunei, rapoarte favorabile comisile de specialitate nr.l.şi 3. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Discuţii: 
D-l Dragnea Sabin propune să se dea o atenţie deosebită zonei centrale a comunei 

şi a intrărilor în comună. Lemnele de foc pentru primărie să fie achiziţionate cu obligaţia 
furnizorului de a le sparge, pentru a nu se mai utiliza forţa de muncă de la L.416, fiind 
necesară utilizarea acesteia în alte scopuri. 

Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 6/2022. 

Punctul .8. Proiect de hotărâre nr.4/10.01.2022 privitor laînfiinţarea clubului 
sportiv de drept public Club Sportiv LADESTI VÂLCEA - iniţiator viceprimarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport ce 
legalitate a! secretarului comunei, rapoarte favorabile comisile de specialitate nr.2.şi 3. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Discuţii: 
Zamfir Gabriel - clubul să fie înfiinţat de liceu. Mai întâi să se finalizeze terenul ce 

sport de la liceu şi apoi discutăm. 
Bunescu Vaieriu - avem teren de fotba! da nu avem amenajările necesare 

( vestiare, băi, spaţii pentru arbitrii, etc ). Echipa de fotbal se poate înfiinţa. 
Ciusmaru Constantin : clubul să poarte denumirea : Tractorul Lădeşti , cum era pe 

vremuri denumirea echipei de fotbal. 
Viceprimarul arată că se poate obţine finanţarea clubului prin redirecţionarea cotei 

de 2% din impozitul pe venituri. 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru, cu atribuirea denumiri i de CLUBUL 

SPORTIV TRACTORUL LĂDEŞTI VÂLCEA. 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 7/2022. 



Punctul .9. DIVERSE : 

• Primarul prezină adresa nr.2/04.01.2021 a CONSUMCOOP LĂDEŞTI 
privitoare la propunerea de schimb de terenuri şi precizează că a fost 
direcţionată comisiei economice dar nu s-a primit răspuns. 

« Dragnea Sabin - membru ai comisiei economice, solicită punctul de vedere 
al primarului în acest sens. 

• Primarul precizează că ar fi bine dacă s-ar realiza schimbul de clădiri, aşa 
cum s-a hotărât iniţial, şi nu schimbul de terenuri. 

« Comisia economică este de accord cu punctul de vedere ai primarului, 
urmând a se formula răspunsul către COOP. 

• Stanciu Gheorghe - care este situaţia infectărilor cu Covid la liceu. 
• Directorul liceului precizează că este în sistem on-line clasa a XII-a. 
• Cismaru C-tin - la şcoala de la Chiriceşti să se ia măsuri cu magazia de 

lemne unde se joacă copii, este în stare de degradare şi există pericolul de 
accidentare a copiilor. 

• Stanciu : la Tufăreanu şi Popescu sunt arse două lămpi, să fie înlocuite. 
• Dragnea - ghirlandele de la sărbătorile din iarnă să fie date jos. 
• Lixandru : dacă au trecut 5 ani de la achiziţia buldoexcavatorului, să se 

propună stabilrea de taxe pentru închirierea acestuia. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
llie ANDRONAGffê/ t 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
\ Aon ENuTĂ 


