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

încheiat astăzi, 29 iunie 2022, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.90/23.0.2022 a Primarului 
comunei Lădeşti. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul , secretarul general al comunei toţi 
consilierii locali 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 al şedinţei anterioare Secretar 
generel 
comună 

2. Proiect de hotărâre nr.36/23.06.2022 privind aprobarea 
devizului general actualizat pentru investiţia Construire 
teren de sport multifuncţional, tip II., imprejmuire şi 
instalaţie de nocturnă Lădeşti. 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
1 şi 2 

3. Proiect de hotărâre nr. 37/23.06.2022 privind 
organizarea bâlciului tradiţional de "Obrejenie" din 
data de 6 august 2022. 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
1 şi 3. 

4. 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 (11 voturi pentru). 

Punctul 2. Proiect de hotărâre nr.36/23.06.2022 privind aprobarea devizului general 
actualizat pentru investiţia Construire teren de sport multifuncţional, tip II., imprejmuire şi 
instalaţie de nocturnă Lădeşti..prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, solicitare liceu de modificare a 
documentaţiei tehnice, deviz actualizat, dispoziţiei de şantier nr.1. raport de specialitate, 
raport de legalitate al secretarului comunei, avize favorabile comisiile de specialitate nr.lşi 2. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. 
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Prin proiect se propune actualizarea devizului general al investiţiei la valoarea totală 
de 432.376,76 lei, urmare a modificărilor propuse . 

Discuţii: Dragnea Sabin - să se aibă în veder intocmirea documentaiilor tehnice incă 
de la inceput, corespunzător, spre a nu se mai solicita modificarea ulteriuoară a acestora. 

De ce nu s-a realizat proiectul aşa cum se solicită acum a fi modificat ? 
Primarul : proiectul este unul standard, tip II. Modificarea dimensiunilor s-a solicitat 

ulterior de către directorul liceului. 
Director liceu : să fie contactat constructorul de la terenul de sport să aibă în vedere 

remedierea platformei betonate din vechiul teren de sport, care a fost deteriorată în timpul 
execuţiei noului teren. 

Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru şi unul împotrivă - viceprimar. 
Se adoptă Hotărârea nr. 37/2022. 

Punctul 3. Proiect de hotărâre nr. 37/23.06.2022 privind organizarea bâlciului 
tradiţional de "Obrejenie" din data de 6 august 2022.— 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 organizarea bâlciului tradiţional de "Obrejenie" din data de 
6 august 2022, stabilirea tarifelor specialie şi a comisiilor pentru încasarea tarifelor stabilite. 

în timpul dezbaterilor, urmare a multiplelor poropuneri cu privire la constituirea 
comisiilor de încasare, numărul şi componenţa acestora , nu s-a putut ajunge la o formă 
finală şi nu s-a putut supune la vot o propunere concretă. 

In consecunţă, având în vedere această stare de fapt creată şi urmare a faptului că 
nu au fost formulate amendamente scrise la proiectul de hotărâre, se amână discutarea 
proiectului de hotărâre în următoarea şedinţă de consiliu. 

Punctul.4. - DIVERSE. - fără discuţii. 

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

Discuţii: 
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