PROCES

-VERBAL

încheiat astăzi, 31 martie 2022, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea
Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.59/25.03.2022 a Primarului
comunei Lădeşti.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul , secretarul general al comunei, contabilul
şi 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

Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.

2.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19/18.03.2022 Privind
actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii
„Refacere pod in satul Pasculesti, str. Ungureni, km 0+480,
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA"
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.20/18.03.2022 Privind
actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii,,
Refacere podeţ in satul Pasculesti, str.Dealul Viilor, km
0+300 în Comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18/18.03.2022 Privind
actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii,,
Construire teren de sport multifuncţional, tip II., imprejmuire şi
instalaţie de nocturnă Corn. Lădeşti, Liceul Virgil Ierunca jud.
Vâlcea"
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 21/18.02.2022 Privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici-faza S.F.-a
devizului general si a contribuţiei Comunei Ladesti pentru
obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de
alimentare cu energie electrica a autovehiculelor prin
achiziţia a doua staţii de reincarcare pentru vehicule electrice
si electrice hibrid plug-in in comuna Ladesti, jud. Vâlcea"
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.22/18.03.2022 Plivind
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16/25.02.2022 pentru
aprobarea Regulamentului privind modul de organizare
şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea
bunurilor imobile ce aparţin domeniului public sau privat
al Comunei Lădeşti.
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.23/18.03.2022 Privitor la
prelungirea contractului de închiriere nr.630/25.05.1999
încheiat cu CONSUMCOOP LĂDEŞTI
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Primarul
Raport privind starea economică, socială şi de mediu a
Comunei Lădeşti
comunei
Contabil
11 Raport privind inventarierea şi gestionarea patrimoniului
comunei
12. DIVESE
Primarul propune suplimentarea ordinii cu un nou proiect de hotărâre, care are
avizele şi rapoarteale prevăzute de lege:
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.24/28.03.2022 Privitor la aprobarea folosirii unei sume
din excedentul bugetului local - fondul de intervenţie, pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare pe anul 2022.
Supusă la vot, ordinea de zi
este aprobată cu unanimitate de
voturi, cu
suplimentarea propusă de primar.
10.

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. 19/18.03.2022 Privind actualizarea devizului
general pentru obiectivul de investiţii „Refacere pod in satul Pasculesti, str. Ungureni, km
0+480, COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA"- iniţiator - primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, documentaţie constructor/proiectant/
inspector şantier , raport specialitate, raport de legalitate al secretarului comunei, aviz
favorabil comisia de specialitate nr.1.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Primarul arată că, urmare a notelor de renunţare şi a comenzilor suplimentare, se
propune actualizarea valorii investiţiei la 489.046 lei C+M.
Discuţii:
Zamfir Gabriel - ar fi fost bine dacă investiţia presupunea şi realizarea unui iluminat
public în zona podului.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 17/2022.
Punctul 3.
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.20/18.03.2022
Privind actualizarea
devizului general pentru obiectivul de investiţii „ Refacere podeţ in satul
Pasculesti,
str.Dealul Viilor, km 0+300 în Comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea. - prezintă primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, documentaţie constructor/proiectant/
inspector şantier , raport specialitate, raport de legalitate al secretarului comunei, raport
favorabil comisia de specialitate nr.1.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Primarul arată că, urmare a notelor de renunţare şi a comenzilor suplimentare, se
propune actualizarea valorii investiţiei la 183.176 lei C+M.
Discuţii:
Dragnea Sabin - proiectantul trebuia să aibă în vedere toate aspectele, astfel încât
încă de la început să fie prevăzute toate lucrările necesare, să nu mai fie nevoie de alte
lucrări suplimentare.
Bunescu Valeriu : sumele primate pe situaţii de urgenţă sunt suficiente ?
Răspus primar: da.
Stanciu Gheorghe - având în vedere evoluţia preţurilor, este bines să fie evitate
prelungirea termenelor de execuţie a lucrărilor.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.Se adoptă Hotărârea nr. 18/2022.
Punctul 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18/18.03.2022 Privind actualizarea
devizului general pentru obiectivul de investiţii „ Construire teren de sport multifuncţional, tip
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//., împrejmuire şi instalaţie de nocturnă Corn. Lădeşti, Liceul Virgil Ierunca jud. Vâlcea"prezintă primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate
al secretarului comunei, avize favorabile comisiile de specialitate nr.1. şi .2.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Primarul arată că, urmare a modificării preţurilor materialelor de constrcţie şi a
cheltuielilor de personal, se propune actualizarea valorii investiţiei la 380.000 lei C+M.
conform devizului actualizat de proiectantul investiţiei.
Discuţii:
Directorul liceului propune ca pentru instalaţia de iluminat nocturnă a viitorului teren
de sport şi pentru sala de sport să se faca partidă de curent separată.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 19/2022.
Punctul .5. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 21/18.02.2022
Privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici -faza S.F..- a devizului general si a contribuţiei Comunei
Ladesti
pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu energie
electrica a autovehiculelor prin achiziţia a doua staţii de reincarnare pentru vehicule electrice
si electrice hibrid ptug-in in comuna Ladesti, jud. Vâlcea"- prezintă primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, documentaţie tehnică - S.F. şi deviz
întocmite de proiectantul investiţiei, raport de specialitate, raport de legalitate al secretarului
comunei, aviz favorabil comisia de specialitate nr.1.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Se propune aprobarea
valorii totale a investiţiei de 420.325,00 lei, din care
contribuţia comunei în valoare de 5.866,98 lei - ceheltuieli neeligibile - asigurare utilităţi.
Discuţii:
Viceprimarul - iniţial s-a spus că toată in vestiţia se suporta din fondul de mediu, şi nu
implică cheltuieli de la bugetul local. De asemenea , nu este de acord cu amplasarea uneia
dintre staţii la liceu. Răspuns primar - la toate proiectele cu finanţare din diverse fonduri,
există cheltuieli neeligibile, care se suportă din bugetul local.
Stanciu Gheorghe - a fost propusă o locaţia la dispensar, de ce s-a mutat la liceu ?
La Roeşti nu s-a aprobat un astfel de program.
Răspuns primar - la dispensar există coproprietate a comunei şi a medicilor. Nu se
acceptă proiectul pentru terenuri coproprietate, ci numai proprietatea exclusivă a comunei.
Bunescu Vateriu : chiar nu se doreşte a se realiza nimic în comună ?
Zamfir Gabriel - proiectul este binevenit, este posibil să se dotaze comuna cu
microbuze şcolare electrice.
Supus la vot, votat cu 11 voturi. Se adopta Hotărârea nr. 20/2022.
Punctul 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.22/18.03.2022 Privind rectificarea bugetului
local de venituri şi cheltuieli - iniţiator primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate
al secretarului comunei, aviz 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. 21/2022.
Punctul 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr.16/25.02.2022
pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice
pentru închirierea bunurilor imobile ce aparţin domeniului public sau privat al
Comunei Lădeşti - iniţiator primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate
al secretarului comunei, avize favorabile comisiile de specialitate nr.1. şi .2.

Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Fără discuţii.
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Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 22/2022.
Punctul 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.23/18.03.2022 Privitor la
prelungirea
contractului de închiriere nr.630/25.05.1999 încheiat cu CONSUMCOOP LĂDEŞTI - iniţiator
primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate
al secretarului comunei, avize favorabile comisiile de specialitate nr.1. şi .3.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Se propune aprobarea prelungirii contractului de închirirere pe un an de la
01.04.2022, actualizarea chiriei lunare de la 50 la 70 euro/lună, cu drept de subânchiriere a
spaţiului.
Discuţii:
Zamfir Gabriel - să se prelungească pe doi ani şi să rămână aceeaşi chirie.
Secretar comună : trebuia formulat şi depus amendament în acest sens.
Bunescu Valeriu : până la data expiărării perioade de prelungire a contractului, să se
facă demersurile pentru închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, fără a se mai prelungi
contractul din nou.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 23/2022.
Punctul 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17/25.02.2022 privind înlocuirea
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea iniţiator viceprimarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate
al secretarului comunei, avize favorabile comisiile de specialitate nr.2. şi .3.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Se propune înlocuirea viceprimarului din funcţia de Preşedinte al Consiliului de
Administraţie al Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea, la solicitarea sa, şi numirea unui
nou preşedinte - Deaconescu Gheorghe - muncitor târg.
Fără discuţii.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 24/2022.
Punctul 10 . Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii unei sume din excedentul
bugetului local
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2022. iniţiatror primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate
al secretarului comunei, aviz favorabil comisia de specialitate nr.1.
Se propune utilizarea din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare pe anul 2022 a sumei a sumei sumei totale de 160.374,56, pentru
următoarele investiţii:
•
Refacere podeţ în sat Păsculeşti, km.0+300
48.500,00 lei
•
Refacere pod în satul Păsculeşti, km.0+480
- 8.625,44 lei
• Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice
6.000,00 lei
• Construire teren sport multifuncţional Liceul Lădeşti
114.500,00 lei
Utilizarea sumelor se propune urmare actualizării devizelor la investiţiile în curs de derulare.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente. Fără discuţii.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 25/2022.
Punctul 11. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a Comunei Lădeşti,
pe anul 2021.
D-l primar dă citire raportului.
Discuţii: - fără
Supus la vot, se aprobă cu un număr de 11 voturi pentru .

Raportul va fi făcut public prin afişare la sediul primăriei şi prin postare pe pagina
oficială a instituţiei: ww.primaria-ladesti.ro
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Punctul 12. Raport privind gestionarea/inventarierea patrimoniului pe anul 2021.
D-l contabil dă citire raportului.
Discuţii: - fără
Supus la vot, se aprobă cu un număr de 11 voturi pentru .
Raportul va fi făcut public prin afişare la sediul primăriei şi prin postare pe pagina
oficială a instituţiei: ww.primaria-ladesti.ro

•

Punctul 13. - DIVERSE.
Primarul pune în discuţie solicitarea I.P.J. Vâlcea de a se pune la dispoziţia
lucrătorilor de poiliţie, gratuit, sala de sport a liceului, în fiecare zi, de luni până vineri,
în intervalul orar 12,00 -14,00, pentru pregătirea fizică , pe, o durată de 2 ani.

•

La şedinţă participă şi agent de poliţie Zamfirache Viorel - de la Secţia de Poliţie
Lăpuşata, care prezintă solicitarea formulată. Precizează că se va utiliza numai
pentru lucrătorii Secţiei Lăpuşata, iar intervalul orar s-a propus având în vedere
faptul că la orele de pregătire fizică va participa un instructor de la I.P.J., care trebuie
să desfăşoare activitate numai în timpul programului de lucru, astfel încât la ora 16,00
să fie la Rm. Vâlcea.

•

Secretarul precizează că dacă se doreşte acest lucru, este necesară iniţierea unui
proiect de hotărâre cu parcurgerea etapelor legale pentru aprobarea sa.

•

Directorul liceului precizează că se poate realiza acest program numai după ora
14,00, fără să se suprapună cu programul elevilor care este între orele 8,00 - 14,00.
Propune ca pentru instalaţia de iluminat nocturnă a viitorului teren de sport şi pentru
sala de sport să se faca partidă de curent separată, de asemenea contoare separate
pentru utilităţi - apă inclusiv pentru chioşcul liceului. Mai precizează faptul că, urmare
a majorării preţului combustibilului, microbuzele şcolare nu vor mai face curse la ora
13,00 ci numai la 14,00. Subliniază faptul că microbuzele şcolare au vechime mare,
nu va mai putea obţine licenţă pentru ele, este necesară dotarea cu microbuze noi.
De 7 ani se fac documente în acest sens, însă nu se rezolvă nimic.

•

Dragnea Sabin : în comună au avut loc incendii de vegetaţie necontrolate, care au
distrus terenuri agricole. Şeful SVSU nu-şi face datoria, nu au fost informaţi cetăţenii
cu privire la pericolele la care se supun prin incendierea propriilor terenuri agricole cu
scopul de a se face igienizare. Şeful SVSU să se ocupe in mod special de
informarea şi protecţia cetăţenilor la incendii, să nu fie utilizat în alte scopuri - şofer operator boldoexcavator. Cetăţenii cărora le-au fost incendiate terenurile să fie scutiţi
de la plata impozitelor. Şeful SVSU a fost chemat la şedinţă, a plecat acasă, de ce nu
a venit, este totală indisciplină, să fie luate măsuri. DAMILA arendează terenuri
agricole, de ce nu se ocupă nimeni de acest aspect, să sprijine proprietarii de
terenuri.

•

Stanciu Gheorghe - la Tufăreni, în deal , să se amenajeze un loc unde
întoarce maşinile. Am fost cu ambulanţa şi nu s-a putut întoarce.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces v e r b a k " ^
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cons. Sabin DRAGNEA

L CQMUNĂ,
Ă

să poată

