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

încheiat astăzi, 27 mai 2022, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr.83/20.05.2022 a Primarului 
comunei Lădeşti. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul , secretarul general al comunei, contabilul 
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. Depunere jurământ consilier local Constantinescu 
Măria Luminiţa 

Secretar 
generel 
comună 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. Secretarul 
general al 
comunei 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.31/18.05.2022 Privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.3. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.32/18.05.2022 Privind: 
reorganizare comisii de specialitate 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.3. 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.30/26.04.2022 Privind 
aprobare Regulament local de implicare a publicului in 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si 
amenajare a teritoriului. 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1 şi 3. 

6 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.33/18.05.2022 Privind: 
aprobare execuţie buget local la 31.03.2022 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1 

7 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.34/18.05.2022 Privind 
prelungire contract închirie AF VLĂDUŢ - chioşc liceu 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1 şi 2 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.35/18.05.2022 Privind 
privind modificarea Hotărârii nr.7/2022 înfiinţarea 
clubului sportiv de drept public Club Sportiv Tractorul 
Lădeşti 

Viceprimarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1 şi 2 

9. DIVESE - -

Supusă la vot, ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
Se trece la dezbateri. 
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Punctul 1. Depunere jurământ consilier local Constantinescu Măria Luminiţa. 
Se prezintă încheierea civilă nr.467/05.05.2022 a Judecătoriei Horezu, prin care a 

fost validat mandatul de consilier local al d-nei Constantinescu Maria-Luminiţa, de pe lista de 
supleanţi a P.N.L. 

D-na Constantinescu depune şi semnează în două exemplare jurământul în faţa 
consiliului local. 

Se constată astfel complet constituit consiliul local, în deplinătarea numărului de 
membrii: 11. 

Punctul nr.2. 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 3. Proiect de hotărâre nr.31/18.04.2022 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă - iniţiator - primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de legalitate al secretarului 
comunei, raport favorabil comisia de specialitate nr.3. 
Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile art. 123 alin.1. din Codul administrativ, d-l 

Sabin Dragnea, şi-a terminat mandatul, fiind necesară alegerea altui preşedinte de şedinţă. 
D-l Stăneci Florin propune pe d-l Cismau Constantin pentru preşedinte de şedinţă. 
Supusă la vot, propunerea.este aprobată cu 11 voturi pentru, astfel d-l Cismau 

Constantin este ales ca preşedinte de şedinţă pe perioada mai - iulie 2022. 
Se adoptă H.C.L nr.31/2022. 

Punctul 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.32/18.05.2022 Privind: reorganizare comisii de 
specialitate. - prezintă primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de 
legalitate al secretarului comunei, raport comisia de specialitate nr.3, fără amendamente. 

Urmare propunerilor făcute, se menţin aceleaşi comisii de speecialitate, cu 
următoarea componenţă: 
Comisia nr.1. - pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului, servicii şi comerţ. 
1. Băjan Crtistian - preşedinte 4. Tănăsoiu Claudiu Nicolae - membru 
2. Dragnea Sabin - secretar 5. Stăneci Florin - membru 
3. Andronache llie - membru 
Comisia nr.2. - pentru Învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement. 
1. Stanciu Gheorghe -preşedinte 
2. Cismaru Constantin - secretar 
3. Constantinescu Luminiţa - membru 
Comisia nr.3. - pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor. 
1. Bunescu Valeriu - preşedinte 
2. Florescu Dumitru - secretar 
3. Zamfir Mihai Gabriel - membru 

Supus la vot proiectul de hotărâre, votat cu 11 voturi pentru. 
Se adoptă Hotărârea nr. 32/2022. 

Punctul 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.30/26.04.2022 Privind aprobare Regulament local 
de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a 
teritoriului. Iniţiator - primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de 



Se adoptă Hotărârea nr. 36/2022. 

Punctul 9. - DIVERSE. 

• Dragnea Sabin - să se analizeze fondurile alocate iluminatului public, dacă sunt 
suficiente în contextul scumpirii energiei, şi să se facă economie la iluminatul public pe 
timpul verii. 

• Cetăţeanul Ghiţă Renato, care a asistat la şedinţă, abordează primarul şi susţine că 
acesta nu i-a răspuns la mai multe solicitări scrise, cu privire la funcţionarea 
magazinului/barului d-nei Constantinescu Lumniţa şi alte aspecte din comună. 

• Primarul precizează că a răspuns la toate solicitările, însă d-l Renato este 
nemulţumir de conţinutul răspunsurilor. 

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

o PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
9 * • * 
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