RAPORT
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ SOCIALĂ Şl DE MEDIU A COMUNEI LĂDEŞTI
PENTRU ANUL 2021

Comuna Lădeşti, este localitate componenta a judeţului Vâlcea situată în partea centrală a
judeţului, de o parte şi de alta a râului Cerna , la o distanţă de aproximativ 50 km de Municipiul Rm.
Vâlcea . Ca vecinătăţi a comunei Lădeşti nominalizăm :
• N-comuna Lăpuşata
• S - comuna Fârtăţeşti şi comuna Stăneşti
• E - comuna Roeşti,comuna Pesceana si comuna Glăvile
• V - comuna Roşiile-şi comuna Fârtăţeşti
Comuna Lădeşti este compusă din 10 sate , satul Lădeşti fiind şi satul de centru a comunei , iar
celelalte sate sunt situate la distanţe compuse între. 1 si 5 km fată de centrul localităţii după cum
urmează :
• Dealu C o r n i i - 4 km
• Măldăreşti - 2 km
• P o p e ş t i - l km
• Ciumagi-2km
• Păsculeşti - 3 km
• Găgeni - 5 km
• Chiriceşti - 2 km
• Cermegeşti - 3 km
• Olteanca-5 km
Toate aceste sate din componenţa localităţii dispun de energie electrică .
•în satele din comuna Lădeşti există o reţea de drumuri coduri şi podeţe care asigură în condiţii
accceptabile legătura cu centrul comunei . Majoritatea drumurilor săteşti sunt pietruite in totalitate ,
Există şi un drum sătesc din pământ, reprofilat din anul 2012 , ce face legătura între satele Ciumagi Păsculeşti - Găgeni.
Drumul Judeţean D.J. 676B ; Lăpuşata - Lădeşti - Glăvile care face legătura între satele Chiriceşti
- Olteanca, a fost modernizat şi asfaltat prin investiţia Consiliului Judeţean Vâlcea in anul 2012. Aceste
lucrări au fost finalizate în anul 2016 ,drumul ce leagă satele Chiriceşti - Olteanca fiind complet
asfaltat.
în anul 2021 în Comuna Lădeşti, s-au reabilitat 6,6 km drumuri comunale prin pietruire, în satele
Lădeşti, Cermegeşti, Chiriceşti, Găgeni, Popeşti şî Ciumagi.
Avem în total aproximativ 8 km de drumuri comunale şi de interes local modernizate şi
reabilitate .
Tot în anul 2021 au început lucrările la două podeţe în satul Păsculeşti, unul în punctul La
Babuciu şi al doilea, în punctul La Danciu, urmând finalizarea lor pentru anul 2022. •
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In ceea" ce priveşte telefonia fixă şi mobilă , la nivelul comunei există o centrală digitală TELEKOM - care funcţionează foarte bine. în comună există reţea de telefonie / internet şi cablu TV DIGI -care acoperă aproape întreaga localitate .
în anul 2021 s a finalizat completarea si modernizarea iluminatului public, acoperindu-se necesarul comunei.
Comuna La deşt i are o populaţie de aproximativ 1570 locuitori , sunt stabili aproximativ 1450 ,
plecaţi în străinătate aproximativ 55 .
Pe grupe de vârste situaţia este următoarea :
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Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura , creşterea animalelor şi a păsărilor, comuna
dispunând de o suprafaţă suficientă pentru desfăşurarea acestor activităţi, o parte din populaţie fiind
activă şi ca salariaţi în unităţile de stat sau societăţi private .
Pe Legea 416/2001 va pot spune ca in anul 2020 am avut 9 dosare aprobate , beneficiarii acestei
Legi participând la diferite lucrări edilitar - gospodăreşti în comună .
Potenţialul productiv al agriculturii comunei Lădeşti este format din 2889 ha pământ agricol care
este în întregime proprietatea locuitorilor raportat după cum urmează :.
• Arabil - 1147 ha
• Viticol - 18 ha
• Pomicol - 194 ha
• Păşune-1398 ha
• Fâneţe - 132 ha
Toate aceste suprafeţe de teren vor mai suferi modificări ca urmare a alunecărilor de teren .
Fondul forestier ocupă o suprafaţa de 1548 ha din care , 1170 ha este cuprinsă .în amenajări
silvice . Suprafaţa pusă la dispoziţia Comisiei Locale pentru a fi restituită foştilor proprietari în baza
legilor fondului funciar este de 1017 ha pădure , din care a fost restituită cu procese - verbale de
punere in posesie suprafaţa de 998 ha pădure .
DOTAREA Şl MECANIZAREA AGRICULTURII

.

Necesarul de tractoare şi utilaje agricole este asigurat de personae fizice care asigură în mare
parte necesarul de lucrări agricole . Din evidenţele noastre putem enumera întreaga gamă de maşini şi
tractoare după cum urmează :
• Tractoare U 650 M - 4 1 bucăţi
• Tractoare U 445 D T - 21 bucăţi
• SemânătoriSUP 29 - 5 bucăţi • Semănători SPC 6 - 9 bucăţi
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•
întreaga gamă de maşini şi
calitate într-o campanie.

Pluguri 3 brazde - 30 bucăţr
Pluguri 2 brazde - 18 bucăţi
Grape cu disc - 17 bucăţi
Combine păioase - 5 bucăţi
Motocultoare - 8 bucăţi
Remorca tractor - 4 bucăţi
Maşini ierbicidat - 9 bucăţi
Tocătoare coceni - 3 bucăţi
utilaje poate asigura efectuarea lucrărilor agricole la timpul optim şi de

COMERŢUL "
Pe raza comunei Lădeşti funcţionează Cooperativa de Consum cu un punct de lucru în satul,
Lădeşti şi satul Măldareşti, având si spaţii închiriate la societăţi comerciale private , de asemenea mai
figurează şi 14 societăţi comerciale private unele cu sediul in comuna Lădeşti altele cu puncte de lucru
, 12 societăţi familiale cât şi persone fizice autorizate .
De asemenea în.comună mai există şi o piaţă mixtă şi un târg de animale care se desfăşoară în
fiecare duminică , de unde cetăţenii comunei se. pot aproviziona cu produse agroalimentare , produse
de origine animala (lapte , brânza , e t c . ) , îmbrăcăminte şi alte produse necesarului traiului de zi cu zi.
Pentru buna desfăşurare a comerţului în acest târg, în anul 2020 s-a reuşit schimbarea în
totalitate a acoperişului şi renovarea celorlate două rânduri de mese.
• în anul 2021, în vederea unei bune funcţionări a târgului cât şl a fluidizării circulaţiei, s-a amenajat
în incinta morii o parcare pentru autoturisme.
ÎNVĂŢĂMÂNTUL
în localitatea Lădeşti se află Liceul Teoretic Virgil Ierunca , unitate cu personalitate juridică
având un număr de 259 de elevi şi preşcolari cu următoarea structură de trepte şi filiere de
invăţământ:
•
• Preşcolar - 21 elevi
• Clasa pregătotoare-13 elevi
• Primar -39 - elevi
• Gimnazial - 68 - elevi
• Liceal - filiera teoretică , profil real , .specializarea " Ştiinţe ale
Naturii " - 118 - elevi
La Liceul Teoretic Virgil Ierunca numărul elevilor este asigurat în majoritate de elevf din comunele
vecine, fiind navetişti.
De asemenea Liceul este dotat cu o sală de sport,aparatură electronică ( calculatoare ) pentru
pregătirea elevilor în domeniul informaticii, cu sistem de supraveghere video în caz de spargere . •
în anul 2021 a fost aprobat şi plătit proiectul tehnic pentru amenajarea unui teren de sport
multifuncţional tip 2 şi instalaţie de nocturnă, urmând ca în anul 2022 să se treacă la execuţie.
De asemenea tot în anul 2021, Consiliul Local Lădeşti a aprobat pentru Liceul Teoretic Virgil
Ierunca o sumă de bani pentru modernizare din care au fost achiziţionate şi băncuţe pentru curtea
Liceului.
La Liceul Teoretic Virgil Ierunca Lădeşti sunt cadre didactice în majoritate titulare cu experienţă ,
tinere , cu poftă de muncă şi dorinţă de afirmare . Liceul Teoretic Virgil Ierunca a fost şi am dori să
rămână şi în continuare un Liceu cu tradiţie , de pe băncile acestui Liceu au ieşit elevi buni şi chiar
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foarte buni , ajungând oameni de nădejde at acestei tăfi si de aceea toţi care sunt la cârma acestei
localităţi cât şi cadrele didactice au obligaţia să ducă mai departe faima acestui Liceu .
SĂNĂTATEA
în localitatea Lădeşti funcţionează un Dispensar Uman unde işi desfăşoară activitatea un medic
generalist- pentru medicina de familie , un Cabinet Medical Veterinar, un Cabinet de Stomatologie .
• în comuna Lădeşti işi mai desfăşoară activitatea şi un Centru Medico - Social începând cu anul
2006 /iar in incinta Centrului funcţionează un Serviciu-de Ambulanţă cu 4 şoferi şi 4 asistenţi care
asigură primul ajutor şi transportul la Rm. Vâlcea .
Aprovizionarea cu medicamente de uz uman si veterinar se face prin cele 2 farmacii existente la
nivelul comunei.
MEDIU
O atenţie deosebită o acordam mediului, în acest sens procedăm la curăţenia de pe lângă capete
de poduri , curăţarea şi igienizarea spaţiilor din jurul staţiilor de apă şi staţiilor de autobuz .
De asemenea primăvara se procedează la curăţarea pomilor de pe marginea drumurilor, precum şi la
curăţarea canalelor şi şanţurilor ori de câte ori este nevoie .
CULTURĂ , ARTĂ Şl SPORT
în comună avem un Cămin Cultural , cu sală de spectacole cu o capacitate de 300 locuri , vestiare
pentru artişti, sala de şedinţe şi o sală pentru discotecă , care are nevoie de o reabilitare .
în acest sens în anul 2021, am făcut numeroase solicitări la CNI, pentru aprobare reabilitare,
modernizare şi dotare a Căminului Cultural Lădeşti.
în incinta Căminului Cultural işi desfăşoară activitatea Biblioteca Publică Locală care are un
număr de 7980 de volume . î n anul 2010 Biblioteca Comunală ,a fost modernizată prin programul "
BIBLIONET " cu 4 calculatoare , imprimantă , scanner şi alte accesorii electronice cât şi conexiune la
internet.

PRIMAR

lordache Nicolae
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