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

încheiat astăzi, 6 aprilie 2022, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.69/01.03.2022 a Primarului 
comunei Lădeşti. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretarul general al comunei, toţi 
consilierii locali . Mai participă agent de poliţie Zamfirache Viorel şi director liceu - prof. 
Păunescu Crinel. 

Primarul comunei, în calitate de convocator, declară deschisă şedinţa şi 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 procesului verbal ai şedinţei anterioare. Secretarul 
general al 
comunei 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.25/01.04.2022 privind 
acordul de utilizare de către Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Vâlcea a Sălii de sport din incinta Liceului 
Teoretic Virgil Ierunca Lădeşti. 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1. şi .2. 

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). 

Punctul 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.25/01.04.2022 privind acordul de utilizare 
de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea a Sălii de sport din incinta Liceului 
Teoretic Virgil Ierunca Lădeşti.- iniţiator - primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, solicitare I.P.J. Vâlcea, raport 
specialitate, raport de legalitate al secretarului comunei, avize favorabile comisiile de 
specialitate nr.1. şi .2. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Discuţii: 

• Director liceu - trebuie avut în vedere faptul ca în timpul pregătirilor lucrătorilor de 
poliţie să nu se producă daune materiale, să nu se utilizeze minge, să nu practice 
diverse sporturi. Se vor inregistra consumuri la utilităţi, care cine le va plăti ? 

• Agent Zamfirache - programul de pregătire se va desfăşura ziua, nu se vor înregistra 
consumuri, nu se va utiliza iluminatul, nu este necesară încălzirea sălii. Solicită totuşi 
ca programul să fie stabilit între 13,00-15,00, solicitare care nu este însuşită de 

l 



director, acest program fiind suprapus peste programul elevilor. 
• Bunescu Valeriu - nu cred că trebuie pusă problema utilităţilor, acest lucru fiind 

nesemnificativ. 

Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 26/2022. 

DIVERSE. 

• Sabin Dragnea - solicită ca Secţia de Poliţie Lăpuşata să asigure personal de 
supravegerea ordinii şi liniştii publice la târg în zilele de duminica. 

• Ag. Zamfirache - în fiecare zi există patrule de serviciu, iar duminica sunt 
prezenţi la supravegherea pieţei şi târgului, însă în situaţia apariţiei unor alte 
solicitări, este necesar a se răspunde la solicitări . 

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal^—v 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAlTcOMUNĂ, 
Cons. Sabin/PRAG NEA \ lonjţtfUTĂ 


