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

încheiat astăzi, 18 februarie 2022. în şedinţa extraordinară a Consil iului Locai a! 
Comunei Lădeşti. judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.42/14.02.2022 a Primarului 
comunei Lădeşti. 

La şedinţă participă primarul, secretarul general al comunei , contabilul şi toţi 
consilierii locali. 

Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile art. 123 alin.1. din Codul administrativ, d-l 
Sabin DRAGNEA, declară deschisă şedinţa şi dă cuvântul Primarului comunei, care : în 
caiitate de convocator, dă citire proiectului ordinii de zi. 

Conform dispoziţiei de convocare, proiectul ordinii de zi cuprinde: 

Nr 1 Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii 
crt. 

i 

Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

supus 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 

căriea i-a fost 
transmis spre 

avizare 
1. | Aprobare proces verbal şedinţa anterioară Secretar 

general 
comună 

2. | Proiect de hotărâre nr.13/14.02.2022 privitor la 
rectificarea bugetuiui locai de venituri şi cheltuieli 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1. 

3. ! Proiect de hotărâre nr.14/14.02.2022 privitor la 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
Lădeşti în Comisia de evaluare a probei interviu 

| pentru ocuparea postului de Director la Liceul 
Teoretic "Virgii Ierunca" Lădeşti. 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.2. 

4. ; Proiect de hotărâre nr. 15/14.02.2022 privind 
; necesitatea si oportunitatea realizării 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 

Lădeşti, jud. Vâlcea". 

Primarul 
comune 

Comisiîe nr. 
1 şi 3 

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 generai al comunei supune la vot procesul verbal a! şedinţei anterioare, 

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

1 



Punctul 2. Proiect de hotărâre nr. 13/14.02.2022 privitor !a rectificarea bugetuiui 
iocai de venituri şi cheltuieli. 

Proiectul este însoţit de : 
- referat de aprobare , raport de specialitate, adresa nr. VLG-STZ-274Q/2022 a 
ANAAF - AJFP VÂLCEA, raport de legalitate al secretarului comunei, aviz favorabii 
comisia de specialitate nr.1. 
Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Discuţii : fără. 
Supus la vot, se înregistrează un număr de 11 voturi pentru . 
Se adoptă HCL. nr. 14/2022. 

Punctul 3. Proiect de hotărâre nr.14/14.02.2022 privitor la desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local Lădeşti în Comisia de evaluare a probei interviu pentru 
ocuparea postului de Director la Liceul Teoretic "Virali Ierunca" Lădeşti.- prezintă primari'; 
comunei. 

Proiectul este însoţit de adresa nr.905/11.02.2022 a I.S.J. Vâlcea, referat de 
aprobare, raport de legalitate ai secretarului comunei, raport favorabil comisia de 
specialitate nr.2. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Discuţii: D-l Cismaru Constantin propune pe d-l Dragnea Sabin. 
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 15/2022. 

Punctul 4. Proiect de hotărâre nr.15/14.02.2022 privind necesitatea si oportunitatea 
realizării obiectivul de investiţii: „Dezvoltarea infrastructuri! de alimentare cu energie 
electrica a autovehiculelor prin achiziţia a doua staţii de reincarnare pentru vehicula 
electrice si electrice hibrid plug-in In comuna Lădeşti, jud. Vâlcea".- iniţiator primarul 
comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de legalitate a! secretarul;:: 
comunei, raport de specialitate, avize favorabile comisile de specialitate nr.1 şi 3. 

Discuţii : 
Viceprimar : din informaţiile mele, Fondul de Mediu nu agrează realizarea unei 

astfel de investiii în comune învecinate, astfel încât în Lădeşti nu se poate reaiize, fiind 
propuse astfel de investiţii şi în Lăpusaşta şi Roeşti. investiţia va necesita cheltuială si din 
bugetul local (platform betonata, etc) iar priorităţile comunei sunt altele - apa. canalizare 
drumuri. 

Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru şi unu! împotriva 
Se adopta Hotărârea nr. 16/2022. 

/ 


