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

încheiat astăzi, 26 aprilie 2022, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
/ Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.71/20.04.2022 a Primarului 
comunei Lădeşti. 

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

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 al şedinţei anterioare. Secretarul 
general al 
comunei 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.26/11.04.2022 Privind 
încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-
lui Lixandru Ion 

Primarul 
comunei 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.28/12.04.2022 Privind: 
atribuirea contractului de delegare a serviciului de 
salubrizare menajeră al comunei Lădeşti şi aprobarea 
tarifului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
reziduale. 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1 şi 3. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.29/20.04.2022 Privind 
indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023. 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1 si 3. 

5 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.27/11.04.2022 Privind: 
aprobarea structurii funcţionale a aparatului propriu al 
Primarului Comunei Lădeşti şi a serviciilor subordinate 
Consiliului Local 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1 şi 3. 

cb 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 unanimitate de voturi (10 voturi pentru). 

Punctul 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.26/11.04.2022 privind încetarea de drept a 
mandatului de consilier local al d-lui Lixandru Ion - iniţiator primarul comunei. 

Primarul dă citire raporetului de specialitate care prevede încetarea de drept a 
mandatului de consilier local al d-lui Lixandru Ion, urmare a demisiei acestuia din funcţia de 
consilier local, înregistrată sub nr.1191/07.04.2022. 
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Secretarul general-al comunei precizează faptul că adoptarea unei astfel de hotărâri 
nu presupune un vot expres al membrilor consiliului local sau un anume cvorum minim 
necesar adoptării, simpla prezentare a acestei stări de fapt în şedinţă fiind suficientă pentru a 
se constata încetarea de drept a mandatului, semnarea hotărârii adoptate în acest sens de 

/ către preşedintele de şedinţă fiind obligatorie. 
Fără discuţii. 
Consiliul local ia act de încetarea mandatului şi constată vacantarea unui post pe 

lista de consilieri din partea PNL. 
Se adoptă Hotărârea nr. 27/2022. 

Punctul 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.28/12.04.2022 Privind: atribuirea 
contractului de delegare a serviciului de salubrizare menajeră al comunei Lădeşti şi 
aprobarea tarifului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor reziduale.prezintă 
primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, referat de necesitate, nota fundamentare 
tarif operator, 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. 
Primarul arată că, este necesara aprobarea încheierii unui nou contract, pe un an de 

zile, la tarifele comunicate de operator: 650 lei/tonă, fără TVA 
Discuţii: 
Bunescu - la stabilirea taxelor pe persoană, să se prezinte situaţia clară cu cei care 

au plătit şi cei care nu au plătit taxa de salubrizare. 
Dragnea : să se ia măsuri ca la piaţa şi târgul comunal să se factrureze gunoiul 

separat, pentru a se plăti din bugetul autofinantate. Piaţa are buget separat, să nu se mai 
plătească din banii incasaţi de la populaţie. 

Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 28/2022. 

Punctul 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.29/20.04.2022 Privind indexarea taxelor si 
impozitelor locale pentru anul 2023— prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de Referat de aprobare , raport de specialitate, raport de 
legalitate , avize favorabile comisiile de specialitate 1, şi 3 . 

Prin proiect se propune indexarea pentru anul 2023, Conform art. 491, alin.(1) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a 
impozitelor şi taxelor locale prevăzute la Titlul IX din Legea nr.227/2015, cu rata inflaţiei de 
5,1 %. conform comunicatului de presa nr. 17/14.01.2022 al Institutului National de Statistica. 

Discuţii: - fără 
Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru. 
Se adopta Hotărârea nr. 29/2022. 

Punctul .5. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.27/11.04.2022 privind aprobarea structurii 
funcţionale a aparatului propriu al Primarului Comunei Lădeşti şi a serviciilor subordonate 
Consiliului Local - prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, adresa Prefecturii privind numărul maxim 
de posturi aprobat, raport de legalitate al secretarului comunei, avize favorabile comisile 
de specialitate nr.1. şi 3. - . 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
Se propune aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al 

primarului, este formată dintrun număr total de 17 posturi stabilite conf. art.3 alin.(1) din 
O.U.G. nr.63/2010, din care 2 posturi demnitari (aleşi locali), 9 funcţii publice, din care una 
de conducere şi 8 de execuţie şi 6 posturi contractuale. 

Din totalul de 17 posturi, un număr de 14 posturi sunt ocupate 
şi 3 posturi sunt vacante : două funcţii contractuale : consilier primar şi şofer, şi o funcţie 

publică de execuţie - consilier comp.financiar contabil. 
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în afara celor 17 posturi menţionate mai sus, ce formează aparatul de specialitate al 
primarului, structura funcţională mai cuprinde următoarele servicii subordonate primarului şi 
consiliului local: 
- S.P.A.A.C (apă canal) - 5 posturi contractuale, din care 2 ocupate: 

' - S.P.C.LE.P - 3 funcţii publice de execuţie, din care 2 ocupate; 
- Compartiment Sănătate: 1(un) post de asistent medical comunitar -funcţie contractuală de 
execuţie, ocupată, finanţată de la bugetul de stat. 
- Compartiment Asistenţă socială : 35 posturi de asistenţi sociali debutanţi (însoţitori ai 
persoanelor cu handicap) 

Discuţii: - fără. 
Supus la vot, votat cu 10 voturi. Se adopta Hotărârea nr. 30/2022. 

Punctul 6. - D I V E R S E . 
• Bunescu Valeriu : viceprimarul a primit dispoziţie ca trei zile pe săptămână să 

meargă la încasări taxa salubrizare, nu e normal, nu e angajat casier. 
• Dragnea Sabin - vicele trebuie să se ocupe de partea administrativă a comunei, iar 

pentru taxa de salubrizare să intervină numai unde este cazul. în şedinţa viitoare 
secretarul să prezinte fişele posturilor şi fişele anuale de evaluare. 

• Zamfir Gabriel: sunt personae în primărie care nu justifică activitatea, nu au ce scrie 
pe raportul de activitate. 

• Bunescu Valeriu - nu e normal ca angajaţii de la serviciul de apă să nu fie plătiţi de 4 
luni. Nu e posibil să facă pastele fără salariu, angajaţii au familii, copii, nu e normal 
acest lucru. Primarul să ia măsuri urgent pentru plata salariilor restante. Viceprimarul 
să se ocupe prioritar de încasarea banilor restanţi la apă, nu de incasarea taxei de 
salubrizare. Pentru apa consumată la incendii de ce nu se plăteşte din buget, cine 
suportă banii cheltuiţi astfel ? Să se ia măsuri pentru plata apei consumate de 
S.V.S.U. din bugetul comunei. 

• Dragnea Sabin - acest lucru se datorează faptului că nu există o analiză a preţului de 
producţie a apei. Se vinde apa mai ieftin decât se produce. Primarul să ia măsuri 
urgent cu serviciul de apă, cu reabilitarea staţiei, plata salariilor şi stabilirea unui nou 
preţ de furnizare a apei. 

• Dragnea Sabin - având în vedere că la şedinţă partricipă şi d-l Soachete Benone -
şef S.V.S.U. , atrage atenţia asupra faptului că acesta trebuie utilizat numai in scopul 
pentru care a fost angajat. Să nu mai fie utilizat în alte scopuri ( şofer, operator 
excavator, etc.) Să depună toate eforturile pentru avertizarea populaţie cu privire la 
riscurile focului deschis, să facă mai multe acţiuni de prevenţie. 

• Zamfir Gabriel - la alte comune, ex. Frînceşti, sunt în derulare foarte multe proiecte 
cu fonduri europene. La noi de ce nu ? 

• Dragnea Sabin - pentru sistemul de alimentare cu apă se puteau accesa fonduri 
europene, nu să plătim din bugetul local. Vor fi costuri foarte mari pentru repunrea în 
funcţie in parametrii normali a sistemului de alimentare cu apă. 

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

P R E Ş E D I N T E D E ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R V S E N E R ^ L C O M U N Ă , 
Co'ns. Sabin D R A G N E A l U K E N U T W 


