
COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

i 

DISPOZIŢIA NR. 1/2022 
Privitoare la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE ; 

Având în vedere referatul nr.40/05.01.2022 al compartimentului financiar 
contabil - taxe şi impozite locale, prin care se propune acoperirea definitivă din excedentul 
bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare; 

în conformitate cu prevederile: 
• pct. 5.16.3. alin.1. lit.b. alin.2. şi pct. 10.6.3. lit.(b) din O.M.F. Nr.1536/15.12.2021 

de aprobare a normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2020; 

• art.155 alin.1 lit (c) şi alin.4 lit. (a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

D I S P U N E : 

Art.1. Se acoperă definitiv din excedentul bugetului local, deficitul secţiunii de 
dezvoltare cu suma de 614.678,18 le i . 

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului general al 
comunei, către Compartimentul financiar-contabil în vederea punerii în executare şi 
Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate. 

Lădeşti 6 ianuarie 2022 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 2/2022 
Privitoare la: încetarea plăţii alocaţiei de susţinere familială acordată familiei 

d-nei Anuţa Ionela. 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 85 din 07.01.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune încetarea începând cu 01.01.2022 a plăţii alocaţiei 
de susţinere familială acordată familiei d-nei Anuţa ionela, nemaifiind îndeplinite condiţiile 
pentru acordare; 

în conformitate cu prevederile : 
• art. 32 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
• art.7 alin.(1)1 şi art. 16 alin (1) din din H.G.R. nr.38/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.277/2011; 
• art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 
Art .1 . începând cu data de 01 ianuarie 2022 încetează plata alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordată d-nei Anuţa Ionela din comuna Lădeşti, sat Măldăreşti, 
identificată cu CNP: 2770904033074, nemaifiind îndeplinite condiţiile pentru acordare, 
având în proprietate două autoturisme cu o vechime mai mare de 10 ani; 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica titularului alocaţiei şi A.J.P.I.S. Vâlcea. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate; 

Art.4. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula contestaţie potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Lădeşti, 11 ianuarie 2022 

CONTRASEMNEA^tENTRU LEGALITATE, 
SECRETARffeENERAL COMUNĂ 

IWENUTĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 3/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-lui Gurgu Marian 

asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-l Gurgu Marian, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.175 lei compus din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un spor de 
vechime în cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

D I S P U N E : 

Nicolae JORDACHE 
CONTRASEMNEAZĂ/PE 

SECRETARjQfeíÍE 

ădeşti 12 ianuarie 2022 

FRo LEGALITATE, 
AL COMUNĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 4/2022 
• 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-nei Cârstea Sabina 
asistent personal al persoanei cu handicap, începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Cârstea Sabina, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.175 lei compus din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un 
spor de vechime în cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce ia îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. \ 

.ădesti 12 ianuarie 2022 ii 
IMAR, 

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
Jicolae IORDACHE SECRE(rAR-£ÉNERAL COMUNĂ 

TĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 5/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-nei Constantinescu 
Măria asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti. judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art .1 . (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Constantinescu Marîa, 
având funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad 
profesional debutant, gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.175 lei 
compus din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se 
adaugă un spor de vechime în cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

CONTRASElWNEA^PfifÎTRU LEGALITATE, 
Nicolae IpRDACHE SECRE^AŞGENgRAL COMUNĂ 

Ă 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 6/2022 
• 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-lui Dîrlescu Ion asistent 
personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, dl Dîrlescu Ion, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.175 lei compus din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un spor de 
vechime în cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

CONTRASEMNEAZĂ P£NTtfULEGALITATE, 
ERi 
TĂ 

Nicolae IORDACHE SECREŢ.AR/GjEIflERAL COMUNA 
NN 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 7/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-nei Dîrlescu Mioara 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Dîrlescu Mioara, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.651 lei compus din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei şi spor de vechime în 
cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5., la care se adaugă un spor de 15%, în 
valoare de 476 lei, pentru activitatea desfăşurată de persoane cu handicap grav sau 
accentuat. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 
Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 20 de 
zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 30 de 
zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

^ ' - A / T ă d e s t i 12 ianuarie 2022 

PRIMAR, C O N T R A S E M N E A Z A / P E J P R G L E G A L I T A T E , 
Nicolai I £ £ D A C H E / SECRETAF^G«tfERAL C O M U N Ă 

/ IcWENUTĂ 



9 
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 8/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-nei Diţa Daniana 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Diţa Daniana, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.175 lei compus din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un spor de 
vechime în cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

D I S P U N E : 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR^ 

lomfc 

ÎENTRU LEGALITATE 
NERÀL COMUNĂ 
WÎA 

Lădeşti ianuarie 2022 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 9/2022 
9 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-lui Lascu Nicuşor 
asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

O 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, dl Lascu Nicuşor, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.175 lei compus din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un spor de 
vechime în cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoz.ţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

P R I I Ţ I , CONTRASEMI 
Nicolae IORDACHE / SECRETAR C 

EGALITATE, 
OMUNĂ 



COMUNA LĂDESTi, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 10/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-nei Piţigoi Elena asistent 

personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate ai Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privino Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

O 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Piţigoi Elena, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.175 lei compus din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un spor de 
vechime în cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în teirnen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

i 
PRIMAR, 

Nicolae IORDACHE 
CONTRASEMNEAZ 

SECRE 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

U>Et3ALITATE, 
COMUNĂ 
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COMUNA LADESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 11/2022 
i 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-lui Roşogu Gheorghe 
asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, dl Roşogu Gheorghe, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.175 lei compus din 

C salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un 
spor de vechime în cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. \ 

/ ' \ Lădeşti 12 ianuarie 2022 
//:/ — n - ? \ 

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
Nicolaş.lQRDACHE SECRpETA^JjpNERAL COMUNĂ 

IUTĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 12/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-lui Şchiopu Aurel 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, aie căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

O 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, dl Şchiopu Aurel, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.175 lei compus din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 iei, la care se adaugă un spor de 
vechime în cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

12 ianuarie 2022 

CONTRASEMN^AZĂ^Ef^RU>E<?ALITATE, 
SECRETAR^ENER^tcOMUNĂ 

PRIMAR, 
NicoIaeJORDAGHE 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 13/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-nei Sturzu Gabriela 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti. judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.fl) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Sturzu Gabriela, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.175 lei compus din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un 
spor de vechime în cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei.^^ i ' \ 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

PR 
Nicolae I 

CONTRASEMN 
SECRET 

GALITATE, 
DMUNĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 14/2022 
• 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-nei Suru Ioana asistent 
personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(l) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Suru Ioana, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia .5, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.175 lei compus din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un spor de 
vechime în cuantum de 625 lei corespunzător gradaţiei 5. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

CONTRASEMMEAZ^jpiTRUJ^67CLITATE, 
SECREJAfyGENEr^ACcOMUNĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 15/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-nei Copăceanu Măria 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

O 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Copăceanu Măria, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia .4, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.098 lei compus din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un 
spor de vechime în cuantum de 548 lei corespunzător gradaţiei 4. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectuiui - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

r—z—i \ A Lădeşti 12 ianuarie 2022 

CONTRASEM 
SECRE 

TRU LEGALITATE, 
RAL COMUNĂ 
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COMUNA LÄDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 16/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-nei Ioana Simona 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate a! Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Ioana Simona, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia .4, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.098 lei compus din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un spor de 
vechime în cuantum de 548 lei corespunzător gradaţiei 4. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 

D I S P U N E : 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 17/2022 
V 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor saiariale lunare ale d-nei Gerea Dorina 
asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
saiariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Gerea Dorina, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia .3, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.022 lei compus din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un spor de 
vechime în cuantum de 472 lei corespunzător gradaţiei 3. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispc 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 
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COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 18/2022 
V 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-lui Popa Nicolae asistent 
personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, dl Popa Nicolae, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia .3, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 3.022 lei compus din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un spor de 
vechime în cuantum de 472 lei corespunzător gradaţiei 3. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului dejegalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. "x, 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 
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COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 19/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-nei Lădescu Aurelia 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 
Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate a! Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor ari 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

O 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Lădescu Aurelia, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia 2, va avea un salariu totai lunar brut stabilit de 2.878 lei compus din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un 
spor de vechime în cuantum de 328 lei corespunzător gradaţiei 2. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controjului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

/ / , T. \ Lădeşti 12 ianuarie 2022 
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COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 20/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-lui Paraschiva lon-Sorin 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E 

O 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, dl Paraschiva lon-Sorin, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia 2, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.878 lei compus din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un 
spor de vechime în cuantum de 328 lei corespunzător gradaţiei 2. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controMurdaJegalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 
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COMUNA LĂDESH^JDETUL VÂLCEA 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 21/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-nei Piele Aurora asistent 

personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 
Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

O 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Piele Aurora, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia 2, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.878 lei compus din salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un spor de 
vechime în cuantum de 328 lei corespunzător gradaţiei 2. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată ia primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titu la ru M ^ i s p c ^ f e i 
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COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 22/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate Sunare ale d-nei Călinoiu Elena 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 
Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Călinoiu Elena, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia 1, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.741 lei compus din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un 
spor de vechime în cuantum de 191 lei corespunzător gradaţiei 1. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

Nicolae IORDACHE 
CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
Ion 

ALITATE, 
VIUNĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

D I S P U N E 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Marinescu luliana, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia 1, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.741 lei compus din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un 
spor de vechime în cuantum de 191 lei corespunzător gradaţiei 1. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului disc 
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PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 23/2022 
• 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-nei Marinescu luliana 
asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

O 

DISPOZIŢIA NR. 24/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor saiariale lunare ale d-nei Ţarălungă Măria 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
saiariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Ţarălungă Măria, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia 1, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.741 lei compus din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un 
spor de vechime în cuantum de 191 lei corespunzător gradaţiei 1. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată^prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exerci tăr i controlului -de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului, dispoziţiei: ? \ 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

tlMAR^ 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMN 
SECRE 

NTRU LEGALITATE, 
RAL COMUNĂ 

TĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 25/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-nei Bozorină Elena 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Bozorină Elena, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia 0, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.550 lei corespunzător 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără spor de vechime.. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

D I S P U N E : 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

CONTRASEMNEv 
SECRETA 

•£NTRU LEGALITATE, 
NBRAL COMUNĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 26/2022 
9 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-nei Cilică Măria asistent 
personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii iunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 
Art .1 . (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Cilică Măria, având funcţia 

contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia 0, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.550 lei corespunzător salariului 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără spor de vechime.. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţii 

Nico 
NTRASEMNEAZ 

SECRETARLE 
/EN 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

NTRU LEGALITATE, 
RAL COMUNĂ 

TĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 27/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-lui Constantinescu 
Viorel asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor ari. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-l Constantinescu Viorel, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia 0, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.550 lei corespunzător 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără spor de vechime.. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

^WA^>. Lădeşti 12 ianuarie 2022 

CONTRASEM 
SECRET 

ENTRU LEGALITATE, 
RAL COMUNĂ 

UTĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

D I S P U N E 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-l Roşianu lonel-Marian, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia 0, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.550 lei corespunzător 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără spor de vechime.. 

(2) Lunar se acordă Indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării corjtmlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularulu^dfspoziţiei 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

ACHE 
CONTRASEM 

SECR 
ENTRU LEGALITATE, 
ERAL COMUNĂ 

UTĂ 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 28/2022 
9 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-lui Roşianu lonel-Marian, 
asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 29/2022 
PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-lui Stanciu lon-Claudiu, 

asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor ari. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-l Stanciu lon-Claudiu, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, gradaţia 0, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.550 lei corespunzător 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără spor de vechime.. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 



COMUNA LADEST!, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

U 

DISPOZIŢIA NR. 30/2022 
m 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-nei Voica Elena, 
asistent personal al persoanei cu handicap începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Voica Elena, având funcţia 
contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional debutant, 
gradaţia 0, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.550 lei corespunzător salariului 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără spor de vechime.. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

PRI 
Nicolaé 

CONTRASEMNE 
SECRETA 

Ion 

TRU LEGALITATE, 
AL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 31/2022 
• 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariate lunare ale d-nei Tudora Sanda 
începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr, 136/12.01.2022 a! compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate ai Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-na Tudora Sanda, având 
funcţia contractuală de guard gradaţia 2 în cadrul aparatului de specialitate ai primarului 
comunei Lădeşti, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.878 lei compus din 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei, la care se adaugă un 
spor de vechime în cuantum de 328 lei corespunzător gradaţiei 2. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, proporţional cu 
numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în termen de 
20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în termen de 
30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce ia îndeplinire prezenta dispoziţie care 
va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
titularului dispoziţiei. 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

CONTRASEMN 
- S E C R E T A 

TRU LEGALITATE, 
AL COMUNĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 32/2022 
I 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-iui Deaconescu 
Gheorghe începând cu 1 ianuarie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.136/12.01.2022 al compartimentului de asis

tenţă socială privitor la stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2022 a veniturilor 
salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 
şi ale serviciilor publice subordonate, ale căror salarii lunare de bază se află sub valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit la 1 ianuarie 2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind C o d u l 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

O 

Art.1. (1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, d-l Deaconescu Gheorghe 
având funcţia contractuală de muncitor necalificat gradaţia 5 la Compartimentul 
autofinanţate - administraţie piaţă tărg cu contract de muncă cu fracţiune de 1/2 normă, 
va avea un venit salarial total lunar brut de 1.588 lei, compus din salariu de bază 1.275 
lei la care se adaugă spor vechime în valoare de 313 lei corespunzător gradaţiei 5; 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei, 
proporţional cu numărui de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în 
termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în 
termen de 30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicări: 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Compartimentul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta 
dispoziţie care va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului - judeţul 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, persoanelor responsabile cu 
punerea în executare şi titularului dispoziţiei. 

Lădeşti 12 ianuarie 2022 

mo 
CONTRASEMN 

SECRET 
LEGALITATE, 

L COMUNĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 33/2022 
Privitoare la: convocarea Consiliului Local al comunei Lădeşti în şedinţă ordinară. 

Având în vedere referatul nr.255 din 21.01.2022 al secretarului general al 
comunei privitor la necesitatea întrunirii consiliului local al comunei în şedinţă ordinară de 
lucru; 

în conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 133 alin.(1), art. 134 alin. 
(1) lit.(a), alin.(3) lit.(b) şi alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Lădeşti în şedinţă ordinară 
de lucru pentru data de vineri 28 ianuarie 2022 ora 15,00. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa ce face parte integrantă 
din prezenta dispoziţie. 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
dispoziţie şi va asigura convocarea membrilor Consiliului Local în termenul prevăzut de 
lege. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

DISPUNE: 

Lădeşti, 21 ianuarie 2022 

ACHE 
CONTRASEMNÉA; 

SECRETAR 



w 
C O M U N A L Ă D E Ş T I , J U D E Ţ U L V Â L C E A 

P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 34/2022 
Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibi l i 

solizi şi/sau petrolieri şi la suplimentul pentru energie. 
v 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.293/28.01.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune stabilirea dreptului ia ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri şi ia suplimentul pentru energie;. 

Analizând fiecare cerere însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind 
componenţa familiei , veniturile acesteia şi actele doveditoare; 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 17 alin.(1) şi art. 26 alin.(2) din Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor 

de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie ; 
• art.5 alin.(1) şi art.28 alin.(4) din H.G. nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.226/2021; 
• art. 155 alin.(1) lit (d) si aiin.(5).lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codui 

administrativ , cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art 196 aiin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art .1. începând cu data de 01 ianuarie 2022, se stabileşte dreptul la ajutorul 
lunar pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri pe perioada 
sezonului rece : ianuarie - martie 2022, pentru un număr de 11 beneficiari cuprinşi în 
anexa nr.1. la prezenta dispoziţie. 

Art.2. începând cu aceeeaşi data, se stabileşte dreptul la suplimentul pentru 
energie acordat până la data de 31.10.2022, în cuantum de 30 lei/lună pentru consumul 
de energie electrică, pentru un număr de 5 beneficiari cuprinşi în anexa nr.2. la prezenta 
dispoziţie, şi 20 lei/lună pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, pentru un număr de 11 
berneficiari cuprinşi în anexa nr.3. la prezenta dispoziţie. 



Art.3. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art.1. se va face 
singură dată pt. întreaga perioadă prin casieria primăriei şi plata sumelor pent 
suplimentul de combustibili solizi se va face lunar la casierie primăriei, după transferare 
de către A.J.P.i.S. Vâlcea ia bugetul local a sumelor necesare, iar suplimentul pent 
consumul de energie electrică se va face direct ia furnizor. 

Art.4. Titularii prevăzuţi în anexele la prezenta dispoziţie au obligaţia de a 
aduce la cunoştinţa primarului orice modificare intervenită, în 5 zile de la data modificării. 

Art.5. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula plângere în condiţiile 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcineaz 
compartimentul de asistenţă socială, care o va comunica titularilor ajutoarelor de încălzire 

'Art .7. Secretarul general a! comunei va comunica prezenta dlspoziţi 
Compatimentului de asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului. 

Lădeşti, 28 ianuarie 202 

PRIMAR, 
N i c o l a e IORDACHE 

CONTRASE RASEMNEAZÂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

\ LAN ENUTĂ 



COMUNA LADESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

O 

DISPOZIŢIA NR. 35/2022 
Privitoare la: încetarea dreptului de acordare a ajutorului social al 

familiei d-lui Popa Mircea - Iulian 

Primarul Comunei Lădeşti judejul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.295/28.01.2022 al compartimentului d< 

asistenţă socială prin care se propune încetarea dreptului de acordare a ajutorului socis 
ai familiei d-lui Popa Mircea - Iulian din comuna Lădeşti, sat Ciumagi începând cu data d< 
01.11.2022, a cărei plată a fost suspendată prin Dispoziţia nr. 166 din 02.11.2021, urmare ; 
neefectuării orelor de muncă în folosul comunităţii; 

în conformitate cu prevederile : 
• art. 7 alin.(1) si art. 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

modificata prin Legea nr.276/2010 coroborate cu art.35 alin.(1) lit.b. din H.G.R 
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea legii n 
416/2001; 

• art. 155 alin.(1) lit (d) si alin.(5).lit.(c). coroborate cu prevederile art.129 alin.(7) lit."b 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completării* 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art 196 a!in.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privinc 
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare , 

D I S P U N E : 

O 
,Art.1. începând cu data de 01.11.2022, încetează dreptul de acordare < 

ajutorului social al familiei d-lui Popa Mircea - Iulian din comuna Lădeşti, sat Ciumagi 
CNP 1870110385571, a cărui plată a fost suspendată prin Dispoziţia nr. 166 dir 
02.11.2022, urmare a neefectuării orelor de muncă în folosul comunităţii. 

Art,2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-n? 
Diculescu Elena, care o va comunica titularului ajutorului social în termen de 5 zile de l< 
emitere si A.J.P.I.S. Vâlcea până la data de 5 a lunii următoare. 

Art.3. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula plângere în condiţiile 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 : cu modificările si completările ulterioare. 

Art.4. Secretam! generai al comunei va comunica prezenta dispozitk 
Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în termen de 10 zile de la emitere, în vedere; 
exercitării controlului de legalitate. 

Ladesti 28 ianuarie 2022 

~\ 

CONTRASEMNEAfeĂLPTNTRU LEGALITATE, 
SECRETARCGENERAL COMUNĂ 

lonwNUTĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

D I S P U N E 

O 
Art.1. începând cu data de 01.11.2022, încetează dreptul de acordare a 

ajutorului social al familiei d-nei Bărbulete Simona din comuna Lădeşti, sat Găgeni, CNP 
2880421382776, a cărei plată a fost suspendată prin Dispoziţia nr. 167 din 02.11.2022, 
urmare a neefectuării orelor de muncă în folosul comunităţii. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica titularului ajutorului social în termen de 5 zile de la 
emitere si A.J.P.I.S. Vâlcea pana la data de 5 a lunii următoare. 

Art.3. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula plângere în condiţiile 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în termen de 10 zile de la emitere, în vederea 
exercitării controlului de legalitate. 

îsti 28 ianuarie 2022 

PRIMAR, 
Nicolae^ ORDACHE 

CONTRASEMN 
SECRET 

ITRU LEGALITATE, 
!RAL COMUNĂ 

•NOTĂ 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 36/2022 
9 

Privitoare la: încetarea dreptului de acordare a ajutorului social al 
familiei d-nei Bărbulete Simona 

Primarul Comunei Lădeşti jude|ul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.294/28.01.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune încetarea dreptului de acordare a ajutorului social 
al familiei d-nei Bărbulete Simona din comuna Lădeşti, sat Găgeni începând cu data de 
01.11.2022, a cărei plată a fost suspendată prin Dispoziţia nr. 167 din 02.11.2021, urmare a 
neefectuării orelor de muncă în folosul comunităţii; 

în conformitate cu prevederile : 
• art. 7 alin.(1) si art. 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

modificata prin Legea nr.276/2010 coroborate cu art.35 alin.(1) lit.b. din H.G.R. 
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea legii nr 
416/2001; 

• art. 155 a!in.(1) lit (d) si alin.(5).lit.(c). coroborate cu prevederile art.129 alin.(7) lit."b" 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare , 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 37/2022 
Privitoare la: convocarea Consiliului Local al comunei Lădeşti în şedinţă ordinară. 

Având în vedere referatul nr. 361 din 3 februarie .2022 al secretarului 
general al comunei privitor la necesitatea întrunirii consiliului local al comunei în şedinţă 
ordinară de lucru ; 

în conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 133 alin.(1), art. 134 alin. 
(1) lit.(a), alin.(3) lit.(b) şi alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Lădeşti în şedinţă ordinară 
de lucru pentru data de joi 10 februarie 2022 ora 15,00. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa ce face parte integrantă 
din prezenta dispoziţie. 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă pubiică prezenta 
dispoziţie şi va asigura convocarea membrilor Consiliului Local în termenul prevăzut de 
lege. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

D I S P U N E : 

Lădeşti, 4 februarie 2022 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R t M A R 

DISPOZIŢIA NR. 38/2022 
Privitoare la: rectificarea actului de naştere nr. 21 din 10 septembrie 1948 

privind pe numitul Săndulescu Emil 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.34/04.02.2022 al ofiţerului de stare civilă 

delegat, prin care se propune rectificarea exemplarelor I şi II ale actului de 
naştere 21 din 10 septembrie 1948 privind pe numitul Săndulescu Emil, înregistrat la 
Primăria Comunei Cermegeşti . 

Ţinând cont de Avizul favorabil nr. 6904 din 02.02.2022 emis de Direcţia 
Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Vâlcea, 

în conformitate cu prevederile: 
• ari. 58 alin.(1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
• art. 125 alin.(2) din H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la 

aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; 
în temeiul dispoziţiilor ari. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare 

D I S P U N E : 

Art.1. Se rectifică exemplarele I şi li ale actului de naştere nr. 21 din 10 
septembrie 1948 înregistrat la Primăria Comunei Cermegeşti privind pe numitul 
Săndulescu Emil, în sensul că, la rubrica "prenumele mamei" să se treacă 
"DROCSIDA" în loc de "DROXIDA", cum din eroare s-a trecut. 

Art.2. Ofiţerul de stare civilă va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunică prin grija secretarului general al 
comunei, d-lui Săndulescu Emil, d-nei Ciolacu Ioana - ofiţer de stare civilă delegat, 
Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor Vâlcea şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Vâlcea, 

Art.4. împotriva prezentei dispoziţii se poate face contestaţie potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Lădeşti, 4 februarie 2022 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 39/2022 
Privitoare la: actualiizarea Comisiei Comunale pentru Recensământul Populaţiei şi 

Locuinţelor din România 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE ; 
Având în vedere adresa nr. 1631/03.02.2022 a Comisiei Judeţene pentru 

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021 cu privire la actualizarea 
Comisiei Comunale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din România din anul 
2021, urmare a modificărilor intervenite după data constituirii acesteia ; 

în conformitate cu prevederile: 
• art.4. alin.(6), art. 34 alin.(1) şi (3) lit "a" şi Anexei nr.1 lit. E din O.U.G. nr.19/2020 

privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 
România în anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare; 

• art. 156 alin.(1) şi alin (2) lit."b" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art 196 alin.(1) lit."b" din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. Comisia Comunală pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 
din România din anul 2021, constituită prin Dispoziţia nr.90/19.06.2000 a Primarului 
Comunei Lădeşti, se actualizează în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 
Vicepreşedinte: 
Secretar: 
Membrii: 

Nicolae IORDACHE 
Cristian BĂJAN 
Ion ENUŢĂ 
Crinel PĂUNESCU 
Ioana CIOLACU 
Nicuşor Victoraş BOCŞE 
Florina Camelia NEAMU 

- Primarul comunei 
- Viceprimarul comunei 
- Secretar general comună 
- Director Liceul Virgil Ierunca, Lădeşti 
- Inspector stare civilă 
- Şef Post Poliţie Lădeşti 
- Cadru didactic Liceul Virgil Ierunca. 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
membrilor comisiei, Comisiei Judeţene pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 
din anul 2021 si Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea. 

Lèdesti, 7 februarie 2022 

»RIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEM 
SECR 

LEGALITATE, 
OMUNĂ 



COMUNA LADESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 40/2022 
9 

Privitoare la: încetarea plăţii alocaţiei de susţinere familială acordată familiei 
d-nei Bozorină Elena. 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 395 din 07.02.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune încetarea la cerere începând cu 01.02.2022 a 
plăţii alocaţiei de susţinere familială acordată familiei d-nei Bozorină Elena ; 

în conformitate cu prevederile : 
• art. 32 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
• art.13 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin.(1) şi (2) din din H.G.R. nr.38/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.277/2011; 
• art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 
Art.1. începând cu data de 01 februarie 2022 încetează pata alocaţiei pentru 

susţinerea familiei acordată familiei d-nel Bozorină Elena din comuna Lădeşti, sat 
Cermegeşti., identificată cu CNP: 2720103382758, urmare faptului că veniturile familiei 
depăşesc nivelurile de venituri stabilite de lege pentru acordarea alocaţiei de susţinere 
familială. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica titularului alocaţiei şi A.J.P.I.S. Vâlcea până la data 
de 5 a lunii următoare . 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate; 

Art.4. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula contestaţie potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

.... . Lădeşti, 9 februarie 2022 

PRIMAR, C O N T R A S E M N E A Z Ă P P f f R U L E G A L I T A T E , 
Nicolae I O R D A C H E SECRETARWNERAL C O M U N Ă mm i o n 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 41/2022 
Privitoare la: încetarea contractului de muncă al d-nei Sturzu Gabriela 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 451/09.02.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, cu privire la necesitatea constatării încetării cu data de 07.02.2022 a 
contractului de muncă al d-nei Sturzu Gabriela, încadrată cu contract de muncă pe 
durată nedeterminată in funcţia de Asistent personal al persoanei cu handicap, urmare a 
desfiinţării locului de muncă prin decesul la data de 05.02.2022 a numitei Sturzu Eugenia, 
persoana cu handicap grav aflată în îngrijirea sa; 

în conformitate cu prevederile art. 65 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -
Codul muncii - republicat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
dispoziţiile art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

D I S P U N E: 

Art.1. începând cu data de 07.02.2022, încetează contractul de muncă nr. 
315 din 30.09.2020 al d-nei Sturzu Gabriela, cu CNP.2681019384235 - încadrat cu 
contract de muncă pe durata nedeterminată în funcţia de Asistent personal al persoanei cu 
handicap, gradaţia 5 în cadrul Compartimentului de asistenţă socială al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Lădeşti, urmare a desfiinţării locului de muncă prin 
decesul la data de 05.02..2022 a numitei Sturzu Eugenia, persoana cu handicap grav 
aflată în îngrijirea sa. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica d-nei Sturzu Gabriela, D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi 
compartimentului contabilitate. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimenmtului de asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în 
vederea exercitării controlului de legalitate; 

Lădeşti, 9 februarie 2022; 

O 

O 



COMUNA LADEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 42/2022 
9 

Privitoare la: convocarea Consiliului Local al comunei Lădeşti în şedinţă 
extraordinară. 

O 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

Având în vedere referatul nr 521 din 14.02.2022 al secretarului general al 
comunei privitor la necesitatea întrunirii consiliului local al comunei în şedinţă 
extraordinară de lucru; 

în conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 133 alin.(2) lit. (a), art. 134 
alin. (1) lit.(a), alin.(3) lit.(b), alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

O 
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Lădeşti în şedinţă extraor

dinară de lucru pentru data de vineri 18 februarie 2022 orele 9,00. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa ce face parte integrantă 
din prezenta dispoziţie. 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
dispoziţie şi va asigura convocarea membrilor Consiliului Local în termenul prevăzut de 
lege. 

Lădeşti, 14 februarie 2022 

A 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMI 
SECRE" 

EAZA PENTRU LEGALITATE, 
: ŞEN^RAL COMUNĂ 

Ion ENUTA 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 43/2022 
• 

Privitoare la: constituire Comisie de analiză şi evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de achiziţii publice: Furnizare pachet alimentar conform O.U.G. nr. 91/ 

2021, pentru elevii Liceului Teoretic „Virgil Ierunca", comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.525 din 15.02.2022 al compartimentului de 

achiziţii publice şi investiţii; 
în conformitate cu prevederile: 

• Legii.nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare 
• H.G.R. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din L.nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

• art. 155 alin.(1) lit (e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , 

D I S P U N E: 
Art.1. Se consituie comisia de analiză şi evaluare a ofertelor depuse în 

S.I.C.A.P. pentru atribuirea contractului " Furnizare pachet alimentar conform O.U.G. 
nr. 91/2021, pentru elevii Liceului Teoretic „Virgil Ierunca", comuna Lădeşti, judeţul 
Vâlcea ", în următoarea componenţă: 

1. Enuţă Ion - secretar general comună - preşedinte cu drept de vot 
2. Stanciu Melania - responsabil achiziţie - membru 
3. Bodîlcă Loredana - consilier - membru 
4. Cumpănaşu Elena - consilier - membru de rezervă. 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
membrilor comisiei în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate. 

Lădeşti, 15 februarie 2022; 



C O M U N A L Ă D E S T I , J U D E Ţ U L V Â L C E A ; C O M U N A L Ă D E S T I , J U D E Ţ U L V Â L C E A M t 1 P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 44/2022 
Privind stabil irea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuinţei cu combust ibi l i 

solizi şi/sau petrolieri şi la supl imentul pentru energie, 
persoanei singure Puia Gherghe 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.652/25.02.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune stabilirea dreptului la ajutoru pentru încălzirea 
locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri şi la suplimentul pentru energie persoanei 
singure Puia Gheorghe; 

în conformitate cu prevederile 
• art. 17 alin.(1) şi art. 26 alin.(2) din Legea nr.226/2021 privind stabilirea măpsurilor 

de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie ; 
• art.5 alin.(1) şi art.28 alin.(4) din H G . nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.226/2021; 
• art. 155 alin.(1) lit (d) si aiin.(5).lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 aiin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Ar t .1 . începând cu data de 01 februarie 2022, se stabileşte dreptul la ajutorul 
lunar pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri, pe perioada 
februarie - martie 2022, persoanei singure Puia Gheorghe, în valoare de 128 lei/lună. 

Art.2. începând cu aceeeaşi dată, se stabileşte dreptul la suplimentul pentru 
energie acordat până la data de 31.10.2022, în cuantum de 30 lei/lună şi 20 lei/lună 
pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri. 

Art.3. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art.1. se va face o 
singură dată pt. întreaga perioadă prin casieria primăriei şi plata sumelor pentru 
suplimentul de combustibili solizi se va face lunar la casierie primăriei, după transferarea 
de către A.J.P.I.S. Vâlcea la bugetul local a sumelor necesare, iar suplimentul pentru 
consumul de energie electrică se va face direct ia furnizor. 

Art.4. Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, are obligaţia de a aduce 
la cunoştinţa primarului orice modificare intervenită, în 5 zile de la data modificării. 

Art.5. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula plângere în condiţiile 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compartimentul de asistenţă socială, care o va comunica titularilor ajutoarelor de încălzire 

Art.7. Secretarul general ai comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Compatimentuluj-de.asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului. 

Lădesti, 25 februarie 2022; 

CONTRASEMNE 
SECRETA 

U LEGALITATE, 
ERAL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 45/2022 
Privitoare la: aprobarea Planului de servicii pentru minori. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.653/25.02.2022 al compatimentului de 

asistenţă socială prin care se propune aprobarea Planului de servicii pentru prevenirea 
separării copilului de părinţi, în cazul minorilor : Popa luliana-Adriana, Popa Ştefania-
Maria, Popa Gabriela-lonela, Popa Sofia-Andreea, Popa Lavinia-Ioana şi Bălănescu Ana-
Maria; 

în conformitate cu prevederile. 
• art. 39, art.40 alin.(1),(3) şi (4) alin .3.din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copiilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordinului A.N.P.D.O nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea planului de servicii; 

• art. 155 alin.(1) lit (d) si alin.(5). lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor-art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , 

D I S P U N E : 

Art.1. Se aprobă Planul de servicii pentru minorii Popa luliana-Adriana, 
Popa Ştefania-Maria, Popa Gabriela-lonela, Popa Sofia-Andreea, Popa Lavinia-Ioana şi 
Bălănescu Ana-Maria, conform Anexei la prezenta dispoziţie. 

Art.2. D-na Diculescu Elena - referent asistenţă socială, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Compatimentului de asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului. 

Lădestî 25 februarie 2022 

PRIMAR, 
NicolaèfORDACHE 

CONTRASEM(ME 
SECRE 

- 7 
ENTRU LEGALITATE, 
ERAL COMUNĂ 

UTĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 46/2022 
Privitoare la: aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Lădeşti 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.514/14.02.2022 al secretarului general al 

comunei privitor la aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Lădeşti; 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 154 alin. (2) şi (3) 155 alin (1) lit (d) si alin.(2). lit.(a), şi Anexa nr.7.din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 53/2003 - r1 - privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi combaterea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice 

şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 
Legea nr.319/2006 a securităţii/sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 346/2002 - r2- privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 202/2002 - r 3 - privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
O. U. G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
H.G. nr. 250/1992 - r1 - privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 

administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare , cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , 

D I S P U N E : 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Lădeşti, conform Anexei la prezenta dispoziţie. 
Art.2. Regulamentul de Organizare Interioară se aduce la cunoştinţa tuturor 

angajaţilor, pe bază de semnătură, în termen de 10 zile de la data emiterii prezentei dispoziţii, prin 
grija secretarului general al comunei, dată de la care produce efecte. 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică 
prezenta dispoziţie prin intermediul compartimentului Registratură-relaţii cu publicul si o 
va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea 

Lădes 'februarie 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMNEAZ^ENTRjî LEGALITATE, 
SECREtAR/GENERAL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

. DISPOZIŢIA NR. 47/2022 
Privitoare la: acordarea indemnizaţiei de însoţitor, persoanei cu handicap 

Lăzăroiu Cristea. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 734/03.03.2022 al compartimentului de. 

asistenţă socială prin care se propune acordarea indemnizaţiei de însoţitor d-lui Lăzăroiu 
Cristea, cu domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Olteanca - persoană cu handicap grav 
conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1060/21.02.2022 eliberat de 
Comisia de evaluare a persoanelor adulte- cu handicap din subordinea Consiliului 
Judeţean Vâlcea; 

în conformitate cu prevederile: 
> art.42 alin.4, art 43 alin. 1-3 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 
> art.30 alin.(2) din H.G.R. nr.268/2007 - NORME METODOLOGICE de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 
persoanelorjcu^handicap, , cu modificările şi completările ulterioare; 

> H.G.R.nr(4/202J) pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tară garantat în 
• P | a t ă ; IOHI^011 ' 

> art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).Ht.(c). coroborate cu prevederile art.129 alin.(7) lit."b" 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. începând cu data de 1 martie 2022,se acordă indemnizaţie de 
însoţitor d-lui Lăzăroiu Cristea, cu domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Olteanca cu 
CNP.1400120382745 - persoană cu handicap grav conform certificatului de încadrare în 
grad de handicap nr. 1060/21.02.2022 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea; 

Art.2. Valoarea indemnizaţiei de însoţitor se stabileşte în cuantum 
echivalent al salariului net al asistentului personal, al persoanei cu handicap, debutant, 
gradaţia 0. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compatimentul de asistenţă socială, care o Va comunica titularului, D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi 
compartimentului contabilitate. 

Art.4. Secretarul general comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimentului de asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen 
de 10 zile de la data emiterii. 

LădestL4 martie 2022 

PRIMAI 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEM 
SECRE 

NTRU LEGALITATE, 
RAL COMUNA 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 48/2022 
Privitoare la: încadrarea d-lui Piele lonuţ-Cosmin în funcţia de Asistent personal 

al persoanei cu handicap. 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE ; 
Având în vedere referatul nr. 735 din 03.03.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune încadrarea pe durată nedeterminată a d-lui Piele 
lonuţ-Cosmin în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr.427/2001 privind încadrarea drepturile şi obligaţiile asistentului personal; 
• art. 10 şi 12 aliri.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii - republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
- • art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). coroborate cu prevederile art.129 alin.(7) lit."b" 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
uJterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. (1) începând cu data de 07.III..2022, dl. Piele lonuţ-Cosmin cu 
CNP. 1890305385581, domiciliat în corn. Lădeşti, sat Ciumagi, se încadrează cu contract 
de muncă pe perioadă nedeterminată în funcţia de Asistent personal al persoanei cu 
handicap, gradaţia 0 cu un salariu total lunar brut stabilit de 2.550 lei. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 346 lei, proporţio
nal cu numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. Dl. Piele lonuţ-Cosmin va presta activitatea de îngrijire a bunicii 
sale Piele Floarea, domiciliată în corn.Lădeşti, str. Principală Ciumagi, nr.52, persoană cu" 
handicap grav conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr.981/21.02.2022 
emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din sabordinea Consiliului 
Judeţean Vâlcea. 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compartimentul de asistenţă socială, care o va comunica titularului, D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
şi compartimentului contabilitate. 

Art.4. Secretarul generai al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate; 

Lădeşti, 4 martie 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

ONTRASEMNE> 
SECRET 

JTfÎU LEGALITATE, 
NERÄL COMUNĂ 

NUTĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

4FR 

DISPOZIŢIA NR. 49/2022 
1 

Privitoare la: stabilirea de măsuri pentru desfăşurarea 
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere Circulara nr.2626/23.02.2022 a Comisiei Judeţene pentru 

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021; 
In conformitate cu prevederile: 

• art.34 alin.3 l i t .T şi "g" din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea 
Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021, aprobată prin legea 
nr. 178/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

• art. 156 alin.1. 155 alin.(1) lit (e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , 

D I S P U N E : 

Art .1 . în vederea desfăşurării în bune condiţii a etapei de autorecenzare şi 
recenzare asistată a Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021 din 
România, se stabilesc următoarele măsuri: 

I. Se stabilesc două posturi de lucru necesare autorecenzării asistate, în sediul 
Primăriei Comunei Lădeşti, str. Principală Lădeşti nr.56, la parterul clădirii, în biroul 
Fond funciar. 

II. Se stabileşte programul de lucru al recenzorului pentru autorecenzarea asistată, 
după cum umrează: 

de luni până vineri între orele 10,00 - 17,00 
- Sâmbăta şi duminica între orele 9,00 - 13,00 

Art.2. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică 
prezenta dispoziţie prin intermediul compartimentului Registratură-relaţii cu publicul si o 
va comunica Comisiei locale pentru RPL 2021, recenzorului pentru autorecenzarea 
asistată, Direcţiei Judeţene pentru Statistică Vâlcea şi Instituţiei Prefectului Judeţul 
Vâlcea. 

Lădc martie 2022 

P R I M A 
Nicolae IOR C H E 

C O N T R A S E M I 
SECRET 

EAZA i N T R U L E G A L I T A T E , 
! NE R A L C O M U N Ă 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 50/2022 
Privitoare la: numirea agentului de inundaţii la nivelul Comunei Lădeşti. 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.790/08.03.2022 al secretarului general al 

comunei cu privire la necesitatea numirii agentului de inundaţii la nivelul Comunei Lădeşti; 
în conformitate cu prevederile: 

• punctului 5.2.1.C. din H.G. Nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de 
management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung 

• art. 21 - agent inundaţii - din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect 
producerea de inundaţii, secetă hidrologică precum şi incidente/accidente la 
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă şi poluări marine 
în zona costieră, aprobat prin Ordinul Nr.459/2019 al Ministerului Apelor şi 
Pădurilor; 

• art. 155 alin.(1) lit.(d) şi alin.(5). lit.(b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor aú. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. Domnul Şoachete Benone - Şef Serviciu Voluntar pt. Situaţii de 
Urgenţă al Comunei Lădeşti, va îndeplini funcţia de agent de inundaţii la nivelul Comunei 
Lădeşti. 

Art.2. Agentul de inundaţii va îndeplini atribuţiile reglementate prin Ordinul 
Nr.459/2019 al Ministerului Apelor şi Pădurilor; 

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului general al 
comunei, către d-l. Şoachete Benone , Sistemul de Gospădărire a Apelor Vâlcea şi 
Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la emitere; 

Lădeşti 8 martie 2022; 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 51/2022 
1 

Privitoare la: reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 
şi a Centrului Operativ. 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 793/08.03.2022 al Secretarului General al 

Comunei, privind necesitatea reorganizării Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi 
a Centrului Operativ; 

în conformitate cu prevederile: 
• art.12 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare , 
• H.G. nr.1491/2004 pt. Aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi a centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă , 

• Ordinului comun al Ministerului Mediului si Pădurilor şi al Ministerului Administraţiei 
şi Internelor nr. 1422/192/2012, 

• art.155 alin.(1) lit. (d) şi alin. (5). lit. (a) şi (c) coroborate cu prevederile art.129 
alin.(7) lit."h", din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor aú. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

O 
DISPUNE : 

Art.1. Se reorganizează Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, conform 
Anexei nr.1. la prezenta. 

Art.2. Se reorganizează Centrul Operativ cu activitate temporară, conform 
Anexei nr.2. la prezenta. 

Art.3. La data prezentei dispoziţii înceteaxă aplicabilitatea prevederilor 
Dispoziţiei nr. 154/2020. 

Art.4. Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului general al 
comunei, către membrii comisiilor prevăzute la art.1 si 2, Instituţia Prefectului - Judeţul 
Vâlcea, şi I.J.S.U. - G-ral Magheru al Judeţului Vâlcea 

Lădeşti, 8 martie 2025, 

PRIMAR, 
Nicolae IO 

CONTRASEMN 
SECRE 

U LEGALITATE, 
ERAL COMUNĂ 



Anexa nr.1. la Dispoziţia nr.51/2022 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Nr. 
crt 

Numele si 
prenumele 

Funcţia deţinuta 
in managementul 
situat.de urgenta 

Instituţia Funcţia Nr. tel. 
Mobil / fix 

Număr fax 

1. lordache 
Nicolae 

Preşedinte. Primăria 
Lădeşti 

Primar 0250764518 
0762208692 

0250767518 

2. Băjan Cristian Vicepreşedinte Primăria 
Lădeşti 

Viceprimar 0250764524 
0752614558 

0250764524 

3. Enuta Ion Membru Primăria 
Lădeşti 

Secretar 
comună 

0250764524 
0762298691 

0250764524 

4. Bocşe Nicuşor Membru Secţie pol. 
Lăpuşata 

Şef Post 
Pol. Lădeşti 

0250764515 
0767416066 

-

5. Stoian Măria -
Venera 

Membru Dispensar 
Lădeşti 

Medic de 
familie 

0250764519 
0740826977 

6. Dima Marin-
Alin 

Membru C.A.M.S. 
Ladesti 

Manager 0756434179 
0250764517 

0250764517 

7. Lixandru Ion Membru C.M.V. Medic 
veterinar 

0768613623 -

00
 

Zorlescu Marius Membru R.A.J.D.P. 
Vâlcea 

Sef punct 
lucru Ladesti 

0250764586 
0766334008 

0250764586 

9. Paunescu 
Crinel 

Membru Liceul 
Ladesti 

Director 
Liceu Lădeşti 

0250764597 
0766800707 

0250764597 

10. Şoachete 
Benone 

Membru Primăria 
Ladesti 

Sef SVSU 0250764524 
0784046968 

0250764524 

Anexa nr.2. la Dispoziţia nr.51/2022 

CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ 

Nr. 
crt 

Numele si prenumele Loc de munca, funcţia Telefoane Nr. 
crt 

Numele si prenumele Loc de munca, funcţia 
Serviciu Mobil 

1. Gurgu Sabina Angela Referent primărie 0250764524 0762630073 
2. Diculescu Elena Referent primarie 0250764524 0762208698 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

C O N T 
SECRET 

http://situat.de


COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 52/2022 
P r i v i t o a r e l a î n c a d r a r e a c u p e r s o n a l a S e r v i c i u l u i V o l u n t a r p e n t r u S i t u a ţ i i d e 

U r g e n t ă a l C o m u n e i L ă d e s t i , j u d e ţ u l V â l c e a 

Primarul Comunei Lădesti, judeţul Vâlcea, Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.802/08.03.2022 al d-lui Şoachete Benone, Sef 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Lădesti, prin care se propune 
reîncadrarea cu personal a serviciului; 

în conformitate cu prevederile: 
> art. 10, lit. „b" din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
> art. 1 alin. (2) din Anexa la O.M.A.I Nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a 
serviciilor private pentru situaţii de urgenta 

> art. 14, lit. „i", din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor; 
> art. 6 alin.(1) lit. "c" din O.M.A.I. Nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor 

Generale de apărare împotriva incendiilor; 
> art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). coroborate cu prevederile art.129 alin.(7) lit."h" 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor ari 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art 1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei L ă d e s t i , 

judeţul Vâlcea, de categoria l-a, reorganizat conform H . C . L . nr.63 din 26 noiembrie 2009, 
având in componenţă un număr de 28 persoane, din care 1 angajat si 27 voluntari se 
încadrează nominal conform Anexei ce parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. La data prezentei dispoziţii, încetează aplicabilitatea prevederilor 
Dispoziţiei nr.71/08.06.2021. 

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicata prin grija secretarului general al 
comunei, către: 

- membrii S.V.S.U. Lădesti; 
- I.S.U. G-ral Magheru Vâlcea; 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea; 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMNEAZĂ PEJ 

Lădesti 8 martie 2022 

.EGALITATE, 
SECRETAR GENERAL COMUNA 

I o n ENUTĂ 



Anexă la Dispoziţia nr.52/2022 

TABEL CU ÎNCADRAREA NOMINALĂ A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI LĂDEŞTI 

Nr 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă Adresa Telefon mobil Telefon serviciu 

SEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
1 Soachete Benone Şef serviciu Primaria Ladesti Corn. Ladesti 0784046968 0250764524 

COMPARTIMENT PENTRU PREVENIR 
2 Popescu Constantin Sef compartiment prevenire Primăria Ladesti Com. Stanesti 0763676300 0250764524 
3 Gurgu Sabina Angela Specialist pentru prevenire 

pentru instituţiile publice 
Primăria Ladesti Com. Ladesti 0786120511 0250764524 

4 Necsuliu Gabriela Specialist pentru prevenire Primăria Ladesti Com. Ladesti 0769050360 0250764524 
5 Diculescu Elena Specialist pentru prevenire Primăria Ladesti Com. Ladesti 0762208698 0250764524 
6 Ciolacu Ioana Specialist pentru prevenire Primăria Ladesti Com. Ladesti 0766686376 0250764524 
7 Bodîlcă Loredana Specialist pentru prevenire Primăria Ladesti Com. Ladesti 0760777353 0250764524 
8 Cumpănaşu Elena Specialist pentru prevenire Primăria Ladesti Com. Ladesti 0786120509 0250764524 

FORMAŢI E DE INTERVENŢIE: 
9 Enuta Ion Sef formaţie deintervenţie Primăria Ladesti Com. Ladesti 0762208691 0250764524 

ECHIPE SPECIALIZATE 

ECHIPA SPECIALIZATĂ PENTRU INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDII 
10 Badea Marin Şef echipă specializata Com. Ladesti 0752874167 
11 Busoi lonut Servant CAMS Ladesti Com. Ladesti 0763695736 
12 Vladut Alexandru Servant Com. Ladesti 0761797988 
13 Vladut Paul Servant Com. Ladesti 0763629438 
14 Runceanu Florin Servant Com. Ladesti 0767476601 
15 Andronache Nicolae Servant S.P.A.A.C. Lèdesti Corn. Lădeşti 0762208695 
16 Ţică Costel Servant S.P.A.A.C. Lèdesti Corn. Lădeşti 0762208696 
17 Manda Mie Servant R.A.J.D.P. LĂDEŞTI COM. LădeŞti 0768625679 
18 Pieloiu Daniel Servant Primària Ladesti Com. Ladesti 0769050362 
19 Şoachete ion Cristian Servant Student Com. Ladesti 0768953293 



ECHIPA SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL ÎNŞTIINŢARE- ALARMARE 

20 Tudora Sanda Şef echipă specializata Primaria Ladesti Corn. Ladesti 0786120508 0250764524 
21 Palada Gheorghe Servant Corn. Ladesti 
22 Ispravnicelu Octavian Servant Corn. Ladesti 

ECHIPA SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL EVACUARE 

23 Cotoarba Valeriu Şef echipă specializata Corn. Ladesti 0762675187 
24 lordache Marin Servant Corn. Ladesti 
25 Ispravnicelu Gheorghe Servant Corn. Ladesti 

ECHIPA SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL SANITAR 

26 Stoian Maria- Venera Şef echipă specializata Dispensar Ladesti Corn. Ladesti 0740826977 0250764519 
27 Enuta Mihaela- Nicoleta Servant Primaria Ladesti Corn. Ladesti 0728477235 0250764524 
28 Cirstea Georgiana Servant Dispensar Ladesti Corn. Ladesti 0758931565 0250764519 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMNEAZĂ /PENTRU LEGALITATE 
SECRETAR ( GENERAL/COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 53/2022 
Privitoare la :aprobarea Regulamentul privind menţinerea în funcţia publică 

deţinută a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Lădeşti, pe o perioadă de maxim 3 ani peste vârsta standard de pensionare 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 888./16.03.2022 al Secretarului General al 

Comunei, privind aprobarea Regulamentului privind menţinerea în funcţia publică deţinută 
a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lădeşti, 
pe o perioadă de maxim 3 ani peste vârsta standard de pensionare; 

în conformitate cu prevederile art. 154 alin.(2) şi (3) şi art. 155 alin.(1) lit 
(d), alin.(5).lit.(e) şi art.517 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind menţinerea în funcţia publică 
deţinută a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Lădeşti, pe o perioadă de maxim 3 ani peste vârsta standard de pensionare, conform 
anexei la prezenta dispoziţie. 

Art. 2. Regulamentul privind menţinerea în funcţia publică deţinută a 
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lădeşti, pe 
o perioadă de maxim 3 ani peste vârsta standard de pensionare, va fi adus la cunoştinţă 
personalului din aparatul de specialitate prin intermediul compartimentului Registratură-
relaţii cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lădeşti, va fi 
afişat la sediul primăriei şi pe pagina oficială : www.primaria-ladesti.ro 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimentului Registratură-relaţii cu publicul în vederea aducerii la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea. 

Lădeşti, 16 martie 2022 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRWtEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHI 

http://www.primaria-ladesti.ro


Anexa la Dispoziţia nr.53/2022 

REGULAMENT 

O 

O 

privind menţinerea în funcţia publică deţinută a funcţionarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Lădeşti, pe o perioadă de maxim 3 

ani peste vârsta standard de pensionare. 

Prezentul regulament are drept fundament prevederile art. 517 alin.(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi se aplică 
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lădeşti. 

Art.1. în vederea menţinerii în funcţia publică, peste vârsta standard de pensionare, 
respectiv data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de 
cotizare pentru pensionare, funcţionarul public va depune la registratura Primăriei Lădeşti o 
cerere ( model orientativ al cererii este prevăzut în anexa prezentului regulament, dar se 
poate întocmi şi sub altă formă), cu cel puţin 2 luni înainte de data îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 

ArL2. în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, funcţionarul public 
de conducere care coordonează compartimentul/funcţionarul public de conducere ierarhic 
superior/primarul sau viceprimarul comunei Lădeşti pentru funcţionarii publici care sunt în 
subordinea directă a acestuia, va întocmi un referat privind prelungirea/încetarea raportului 
de serviciu al funcţionarului public în cauză. 

Art 3. Referatul privind prelungirea/încetarea raportului de serviciu va conţine, în 
mod obligatoriu; 

> descrierea activităţii desfăşurate de către funcţionarul public; 
> competenţele şi aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public; 
> modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ; 
> conduita funcţionarului public în timpul serviciului; 
> calificativele obţinute de către funcţionarul public în cauză, la evaluarea 

performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
> rezultatele deosebite/rezultatele slabe care recomandă prelungirea/încetarea 

raportului de serviciu; 
> justificarea propunerii de prelungire/încetare a raportului de serviciu. 

Art.4. Pentru a putea fi aprobată menţinerea în activitate, funcţionarul public trebuie 
să fi obţinut calificativul „foarte bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
calendaristici. 

Art. 5. Dosarul care va conţine cererea funţionarului public, referatul privind 
menţinerea în activitate/încetarea raportului de serviciu şi rapoartele de evaluare, va fi 
depus cu celeritate, la cabinetul primarului prin intermediul compartimentului resurse 
umane. în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, primarul comunei Lădeşti 
va analiza dosarul şi va aproba sau va respinge cererea funcţionarului public în cauză. 

Art 6. (1) Prelungirea raportului de serviciu al funcţionarului public se va putea face 
anual, până la maxim 3 ani de la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard 
şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. 

(2) Prelungirea anuală a raportului de serviciu al funţionarului public se va face cu 
respectarea prevederilor art. 1-5 din prezentul regulament şi cu încadrarea în sumele 
aprobate de bugetul propriu. 

Art 7. Nerespecterea termenului prevăzut la art. 1 conduce la respingerea cererii 
pe motiv de tardivitate. / ^ \ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 53/2022 
Privitoare la :aprobarea Regulamentul privind menţinerea în funcţia publică 

deţinută a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Lădeşti, pe o perioadă de maxim 3 ani peste vârsta standard de pensionare 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 888./16.03.2022 al Secretarului General al 

Comunei, privind aprobarea Regulamentului privind menţinerea în funcţia publică deţinută 
a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lădeşti, 
pe o perioadă de maxim 3 ani peste vârsta standard de pensionare; 

în conformitate cu prevederile art. 154 alin.(2) şi (3) şi art. 155 alin.(1) lit 
(d), alin.(5).lit.(e) şi art.517 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind menţinerea în funcţia publică 
deţinută a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Lădeşti, pe o perioadă de maxim 3 ani peste vârsta standard de pensionare, conform 
anexei la prezenta dispoziţie. 

Art. 2. Regulamentul privind menţinerea în funcţia publică deţinută a 
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lădeşti, pe 
o perioadă de maxim 3 ani peste vârsta standard de pensionare, va fi adus la cunoştinţă 
personalului din aparatul de specialitate prin intermediul compartimentului Registratură-
relaţii cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lădeşti, va fi 
afişat la sediul primăriei şi pe pagina oficială : www.primaria-ladesti.ro 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimentului Registratură-relaţii cu publicul în vederea aducerii la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea. 

Lădeşti, 16 martie 2022 

CONTRASEMNEAZĂ PEţ^TROjJeAmVVTE, 
SECRETAR Gfel^ERAtreOMUNĂ 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

http://www.primaria-ladesti.ro


Anexa la Dispoziţia nr.53/2022 

REGULAMENT 

privind menţinerea în funcţia publică deţinută a funcţionarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Lădeşti, pe o perioadă de maxim 3 

ani peste vârsta standard de pensionare. 

Prezentul regulament are drept fundament prevederile art. 517 alin.(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi se aplică 
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lădeşti. 

Art.1. în vederea menţinerii în funcţia publică, peste vârsta standard de pensionare, 
respectiv data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de 
cotizare pentru pensionare, funcţionarul public va depune la registratura Primăriei Lădeşti o 
cerere ( model orientativ al cererii este prevăzut în anexa prezentului regulament, dar se 
poate întocmi şi sub altă formă), cu cel puţin 2 luni înainte de data îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Art.2. în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, funcţionarul public 
de conducere care coordonează compartimentul/funcţionarul public de conducere ierarhic 
superior/primarul sau viceprimarul comunei Lădeşti pentru funcţionarii publici care sunt în 
subordinea directă a acestuia, va întocmi un referat privind prelungirea/încetarea raportului 
de serviciu al funcţionarului public în cauză. 

Art. 3. Referatul privind prelungirea/încetarea raportului de serviciu va conţine, în 
mod obligatoriu; 

> descrierea activităţii desfăşurate de către funcţionarul public; 
> competenţele şi aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public; 
> modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ; 
> conduita funcţionarului public în timpul serviciului; 
> calificativele obţinute de către funcţionarul public în cauză, la evaluarea 

performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
> rezultatele deosebite/rezultatele slabe care recomandă prelungirea/încetarea 

raportului de serviciu; 
> justificarea propunerii de prelungire/încetare a raportului de serviciu. 

Art.4. Pentru a putea fi aprobată menţinerea în activitate, funcţionarul public trebuie 
să fi obţinut calificativul „foarte bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
calendaristici. 

Art. 5. Dosarul care va conţine cererea funţionarului public, referatul privind 
menţinerea în activitate/încetarea raportului de serviciu şi rapoartele de evaluare, va fi 
depus cu celeritate, la cabinetul primarului prin intermediul compartimentului resurse 
umane. în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, primarul comunei Lădeşti 
va analiza dosarul şi va aproba sau va respinge cererea funcţionarului public în cauză. 

Art. 6. (1) Prelungirea raportului de serviciu al funcţionarului public se va putea face 
anual, până la maxim 3 ani de la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard 
şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. 

(2) Prelungirea anuală a raportului de serviciu al funţionarului public se va face cu 
respectarea prevederilor art. 1-5 din prezentul regulament şi cu încadrarea în sumele 
aprobate de bugetul propriu. 

Art. 7. Nerespecterea termenului prevăzut la art. 1 conduce la respingerea cererii 
pe motiv de tardivitate. X 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 54/2022 
1 

Privitoare la: modificarea cuantumului alocaţie pentru susţinerea familiei d-lui 
Sandu Cezar. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.893/16.03.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familie acordată familiei d-lui Sandu Cezar din corn Lădestî, sat Chiriceşti 
începând cu data de 01 .III.2022, urmare a modificării numărului de membrii beneficiari ai 
familiei; 

în conformitate cu prevederile art. 23 alin.(1-3), art.27 alin:(3) din Legea 
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, art.8 alin.(4) lit, "d" şi alin (5), art. 
13 alin.(2) şi art. 16 alin.(1) din H.G.R. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, coroborate cu art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

în temeiul dispoziţiilor ari. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

D I S P U N E : 

Art.1. începând cu data de 01.111.2022, se modifică cuantumul alocaţiei 
pentru susţinerea familiei acordată familiei d-lui Sandu Cezar din corn Lădeşti, sat 
Chiriceşti, CNP. 1790125382741, de la valoarea de 173 lei la valoarea de 87 lei, 
urmare a modificării numărului membrilor beneficiari ai familiei, prin eliminarea 
beneficiarei Sandu Elena-Daniela ca urmare a înregistrării unui număr de peste 20 
absenţe nemotivate pe semestrul I, al anului şcolar 2021-2022. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica titularului alocaţiei şi A.J.P.I.S. Vâlcea până la data 
de 5 a (unii următoare . 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate.; 

• Art.4. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula contestaţie potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările si completările, ulterioare. 

Lădeşti 17 martie 2022 

CONTRASEMNEAZĂj^TRU LEGALITATE, 
** SECRETAR^NERAL COMUNĂ 

lolfiiNUTĂ 

RIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

jar 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 55/2022 
Privitoare la: modificarea cuantumului alocaţie pentru susţinerea familiei d-lui Dinu 

Amedeo-Cătălin 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.894/16.03.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familie acordată familiei d-lui Dinu Amedeo-Cătălin din corn Lădesti, sat 
Chiriceşti începând cu data de 01.111.2022, urmare a modificării numărului de membrii 
beneficiari ai familiei; 

în conformitate cu prevederile art. 23 alin.(1-3), art.27 alin.(3) din Legea 
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, art.8 alin.(4) lit, "d" şi alin (5), art. 
13 alin.(2) şi art. 16 alin.(1) din H.G.R. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, coroborate cu art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

D I S P U N E : 

Art .1 . începând cu data de 01.111.2022, se modifică cuantumul alocaţiei 
pentru susţinerea familiei acordată familiei d-lui Dinu Amedeo-Cătălin din corn 
Lădesti, sat Chiriceşti, CNP.1771205167330, de la valoarea de 259 lei la valoarea 
de 173 lei, urmare a modificării numărului membrilor beneficiari ai familiei, prin 
eliminarea beneficiarului Dinu Valerian - lonuţ ca urmare a înregistrării unui număr 
de peste 20 absenţe nemotivate pe semestrul I. al anului şcolar 2021-2022. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica titularului alocaţiei şi A.J.P.I.S. Vâlcea până la data 
de 5 a lunii următoare . 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate; 

Art.4. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula contestaţie potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

// / , Í 
PRIMAR, 

Nicolae IOR 

] Lădesti 17 martie 2022 

CONTRASEMNEAZĂPENTRU LEGALITATE, 
SECRETARtîENERAL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 56/2022 
Privitoare lâ: modificarea cuantumului alocaţie pentru susţinerea familiei d-lui Rusu 

Gheorghe 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.895/16.03.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familie acordată familiei d-lui Rusu Gheorghe din corn Lădesti, sat Chiriceâti 
începând cu data de 01.111.2022, urmare a modificării numărului de membrii beneficiari ai 
familiei; 

în conformitate cu prevederile art. 23 alin.(1-3), art.27 alin.(3) din Legea 
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, art.8 alin.(4) lit, "d" şi alin (5), art. 
13 alin.(2) şi art. 16 alin.(1) din H.G.R. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, coroborate cu art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

în temeiul dispoziţiilor art 196 alin.(1) lit. b din O.U-.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

D I S P U N E : 

Art .1 . începând cu data de 01.111.2022, se modifică cuantumul alocaţiei 
pentru susţinerea familiei acordată familiei d-lui Rusu Gheorghe din corn Lădesti, sat 
Chiriceşti, CNP. 1700611382741 de la valoarea de 173 lei la valoarea de 87 lei, 
urmare a modificării numărului membrilor beneficiari ai familiei, prin eliminarea 
beneficiarei Rusu Gabriela ca urmare a înregistrării unui număr de peste 20 
absenţe nemotivate pe semestrul I. al anului şcolar 2021-2022. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-ha 
Diculescu Elena, care o va comunica titularului alocaţiei şi A.J.P.I..S. Vâlcea până la data 
de 5 a lunii următoare . 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate; 

Art.4. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula contestaţie potrivit Legii -
contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

• " \ • • 

/ Lădesti 17 martie 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IQR0ACHE 

rRASEMNEAZÂTEţJTRtTLEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

i oVenută 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

O 

DISPOZIŢIA NR. 57/2022 
1 

Privitoare la: modificarea cuantum alocaţii pentru susţinerea familiei 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.9990/23.03.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familie pentru un număr de 13(treisprezece) beneficiari, începând cu data de 
01.111.2022, urmare a modificării valorii indicatorului social de referinţă; 

în conformitate cu prevederile: 
• Legii nr.225/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă; 
• art. 16 alin.(1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• art. 16 alin.(1) din H.G.R. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 
• art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

D I S P U N E : 

Art.1. începând cu data de 01.111.2022, urmare a modificării valorii 
indicatorului social de referinţă (ISR), se modifică cuantumul alocaţiei pentru susţinerea 
familiei pentru un număr de 13 (treisprezece) familii beneficiare, prevăzute în anexa la 
prezenta dispoziţie. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica titularilor de alocaţie şi A.J.P.I.S. Vâlcea . 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate; 

Art.4. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula contestaţie potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

fatijfojtâ CONTRASEMNE 
R̂ alae IORDACHE ^ SECRETAR 

' "prevent iv • 

Lădeşti 23 martie 2022 

NTRU LEGALITATE, 
COMUNĂ 

Ion E 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 58/2022 
Privitoare la: modificare cuantum ajutoare sociale. 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.991/23.03.2021 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune modificarea începând cu data de 01.111.2022 a 
cuantumului ajutorului social pentru un număr de 10 beneficiari, urmare a modificării 
valorii indicatorului social de referinţă;; 

în conformitate cu prevederile: 
• Legii nr. 225/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă; 
• art. 14 alin.(3). din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, , cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• art. 32 alin.(2) din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.416/2001; 
• art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

D I S P U N E: 

O 

Art.1. începând cu data de 01.111. 2022, urmare a modificării valorii 
indicatorului social de referinţă (ISR), se modifică cuantumul ajutorului social acordat 
pentru un număr de 10(zece) baneficiari - familii şi persoane singure, prevăzute în anexa 
la prezenta dispoziţie. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica titularilor de ajutor şi A.J.P.I.S. Vâlcea . 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate; 

Art.4. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula contestaţie potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Lădesti 23 martie 2022 

ol xt PRIMAR,. ¡I ^CONTRASEMNEAZĂ PENJRU LEGALITATE, 
\CHE ( a ^ L X SECRETARjEENÉRALCOMUNĂ 

0 IddENUTĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 59/2022 
Privitoare la: convocarea Consiliului Local al comunei Lădeşti în şedinţă ordinară. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

Având în vedere referatul nr. 998 din 23 martie .2022 al secretarului general 
al comunei privitor la necesitatea întrunirii consiliului local al comunei în şedinţă ordinară 
de lucru ; 

• -

în conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 133 alin.(1), art. 134 alin. 
(1) lit.(a), alin.(3) lit.(b) şi alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

O 
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Lădeşti în şedinţă ordinară 

de lucru pentru data de joi 31 martie 2022 ora 15,00. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa ce face parte integrantă 
din prezenta dispoziţie. 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
dispoziţie şi va asigura convocarea membrilor Consiliului Local în termenul prevăzut de 
lege. 

Lădeşti, 25 martie 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEM 
SECR 

NTRU LEGALITATE, 
slERAL COMUNĂ 

Ă 



R O M Â N I A 
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

P R I M A R 

Anexă la Dispoziţia nr. 59/2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al şedinţei ordinare din luna martie 2022 

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. 19/18.03.2022 Privind 
actualizarea devizului general pentru obiectivul de 
investiţii „Refacere pod in satul Pasculesti, str. 
Ungureni, km 0+480, COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL 
VÂLCEA" 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.20/18.03.2022 Privind 
actualizarea devizului general pentru obiectivul de 
investiţii „ Refacere podeţ in satul Pasculesti, str.Dealul 
Viilor, km 0+300 în Comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18/18.03.2022 Privind 
actualizarea devizului general pentru obiectivul de 
investiţii „ Construire teren de sport multifuncţional, tip 
II., împrejmuire şi instalaţie de nocturnă Corn. Lădeşti, 
Liceul Virgil Ierunca [ud. Vâlcea" 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1 şi 2 

5 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 21/18.02.2022 Privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici -faza S.F.-
.- a devizului general si a contribuţiei Comunei Ladesti 
pentru 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 Ladesti, 
jud. Vâlcea" 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1 

6 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.22/18.03.2022 Privind 
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1 

7 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16/25.02.2022 pentru 
aprobarea Regulamentului privind modul de 
organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice 
pentru închirierea bunurilor imobile ce aparţin 
domeniului public sau privat al Comunei Lădeşti. 

Primarul 
comunei 

Comisile 
nr.1. şi 3. 

8 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.23/18.03.2022 Privitor la 
prelungirea contractului de închiriere nr.630/25.05.1999 
încheiat cu CONSUMCOOP LĂDESTI 

Primarul 
comunei 

Comisiile nr. 
1 şi 3 

9 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17/25.02.2022 privind 
înlocuirea Preşedintelui Consiliului de administraţie al 
Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea 

Viceprimarul 
comunei 

Comisiile 
nr.2 şi 3 



10. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a 
Comunei Lădesti 

* 

Primarul 
comunei 

-

11 Raport privind inventarierea şi gestionarea patrimoniului 
comunei 

Contabil -

12. DIVESE - -

Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi se pun la dispoziţia consilierilor locali 
de către secretarul general al comunei, prin compartimentul registratură, relaţii cu 
publicul. 

Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi se pot formula şi 
depune amendamente în scris la registratura primăriei. 

O 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 60/2022 
Privitoare la: acordare indemnizaţie însoţitor persoană cu handicap , d-nei 

Vlăduţ Marieta-lrina 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1030/25.03.2022 al compatimentului de 

asistenţă socială prin care se propune acordarea indemnizaţiei de însoţitor d-nei Vlăduţ 
Marieta-lrina din comuna Lădeşti, str. Principală Lădeşti nr.62, pentru fiul său minor 
Vlăduţ Andrei - lanis persoană cu handicap grav conform certificatului de încadrarea 
copilului într-un grad de handicap nr.1259/16.12.2021 eliberat de Comisia pt. Protecţia 
Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea; 

în conformitate cu prevederile: 
> art.41 alin .3.din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 
> H.C.L. nr.25/25.04.2019 Privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi 
din serviciile publice din subordinea Consiliului local al Comunei Lădeşti; 

> art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Ar t .1 . în perioada 01.111 - 15.XII.2022 se acordă indemnizaţie de însoţitor 
d-nei Vlăduţ Marieta-lrina din comuna Lădeşti, str. Principală Lădeşti nr.62, cu CNP: 

6040208384969, pentru fiul său minor Vlăduţ Andrei - lanis persoană cu handicap grav 
conform certificatului de încadrarea copilului într-un grad de handicap nr.1259/16.12.2021 
eliberat de Comisia pt. Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea; 

Art.2. Valoarea indemnizaţiei de însoţitor se stabileşte ca echivalent al 
salariului net al asistentului social cu studii medii. 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica d-nei lordache Mihaela Camelia, D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea şi compartimentului contabilitate. 

Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate; 

Ladest! 25 martie 2022 

ACHE 
CDţJTRASEMNEAZAPENTRU LEGALITATE, 
(XT SECRETApGENERAL COMUNĂ 

i o n b N U J > 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 61/2022 
1 

Privitoare la: încetarea contractului de muncă al d-lui Popa Nicolae 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1076/30.03.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, cu privire la necesitatea constatării încetării cu data de 29.03.2022 a 
contractului de muncă al d-lui Popa Nicolae, încadrat cu contract de muncă pe durată 
nedeterminată in funcţia de Asistent personal al persoanei cu handicap, urmare a 
desfiinţării locului de muncă prin decesul la data de 28.03.2022 a numitei Popa Eleonora, 
persoana cu handicap grav aflată în îngrijirea sa; 

în conformitate cu prevederile art. 65 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -
Codul muncii - republicat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
dispoziţiile art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

D I S P U N E: 

Art.1. începând cu data de 29.03.2022, încetează contractul de muncă nr. 
294 din 37.09.2018 al d-lui Popa Nicolae, cu CNP.1670214382744 - încadrat cu contract 
de muncă pe durata nedeterminată în funcţia de Asistent personal al persoanei cu 
handicap, gradaţia 3 în cadrul Compartimentului de asistenţă socială al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Lădeşti, urmare a desfiinţării locului de muncă prin 
decesul la data de 28.03.2022 a numitei Popa Eleonora, persoana cu handicap grav 
aflată în îngrijirea sa. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica d-lui Popa Nicolae, D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi 
compartimentului contabilitate. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimenmtului de asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în 
vederea exercitării controlului de legalitate; 

Lădeşti, 30 martie 2022; 

SIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMN 
SECRETAR 

NTRU LEGALITATE, 
RAL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 62/2022 
1 

Privitoare la: încadrarea d-nei Babuciu Ana-Maria în funcţia de Asistent personal 
al persoanei cu handicap. 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE ; 
Având în vedere referatul nr. 1077 din 30.03.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune încadrarea pe durată nedeterminată a d-nei 
Babuciu Ana-Maria în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap; 

în conformitate cu prevederile. 
• H.G.R. nr.427/2001 privind încadrarea drepturile şi obligaţiile asistentului personal; 
• art.10 şi 12 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii - republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• H.G.R. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
• art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). coroborate cu prevederile art.129 alin.(7) lit."b" 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

O 

Art .1 . (1) începând cu data de 01.IV..2022, d-na Babuciu Ana-Maria cu 
CNP. 2820712382775, cu reşedinţa în corn. Lădeşti, str. Principală Lădeşti, nr.91, se 
încadrează cu contract de muncă pe durată nedeterminată în funcţia de Asistent personal 
al persoanei cu handicap, gradaţia 1, cu un salariu total lunar brut stabilit de 2.741 lei. 

(2) Lunar se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 346 lei, proporţio
nal cu numărul de zile lucrate în luna anterioară. 

Art.2. D-na Babuciu Ana-Maria va presta activitatea de îngrijire a mamei 
sale lordache Ioana, domiciliată în Comuna Lădeşti, sat Ciumagi , persoană cu handicap 
grav conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1263/04.03.2022 emis de 
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din subordinea Consiliului 
Judeţean Vâlcea. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compartimentul de asistenţă socială, care o va comunica titularului, D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
şi compartimentului contabilitate. 

Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate; 

Lădeşti, 30 martie 2022 

Nicolae IORDACHE 
NTRASEMNE 

SECRETAR 
Ion 

TRU LEGALITATE, 
AL COMUNĂ 



i. 

COMUNA LADEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

Privitoare la: 
DISPOZIŢIA NR. 63/2022 

S 
acordarea indemnizaţiei de însoţitor, persoanei cu handicap 

Dutică Măria. 

O 

O 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1078/30.03.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune acordarea indemnizaţiei de însoţitor d-nei Duţică 
Măria, cu domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Cermegeşti - persoană cu handicap grav 
conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1530/21.03.2022 eliberat de 
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din subordinea Consiliului 
Judeţean Vâlcea; 

în conformitate cu prevederile: 
> art.42 alin.4, art 43 alin.1-3 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 
> art.30 alin.(2) din H.G.R. nr.268/2007 - NORME METODOLOGICE de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, , cu modificările şi completările ulterioare; 

> H.G.R.nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în 
plată; 

> art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). coroborate cu prevederile art. 129 alin.(7) lit."b" 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. începând cu data de 1 aprilie 2022, se acordă indemnizaţie de 
însoţitor d-nei Duţică Măria, cu domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Cermegeşti, cu 
CNP.2360525382756 - persoană cu handicap grav conform certificatului de încadrare în 
grad de handicap nr. 1530/21.03.2022 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea; 

Art.2. Valoarea indemnizaţiei de însoţitor se stabileşte în cuantum 
echivalent al salariului net al asistentului personal al persoanei cu handicap, debutant, 
gradaţia 0. 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compatimentul de asistenţă socială, care o va comunica titularului, D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi 
compartimentului contabilitate. 

Art.4. Secretarul general comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimentului de asistenţă^cja lă şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen 
de 10 zile de la data emiterii. 

Lădeşti, 30 martie 2022 

FRASEMNfeAZÂ^SNTRU LEGALITATE, 
SECRETAk (^EtfEkAL COMUNĂ 

Ion EN.UJĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

Privitoare la: 
DISPOZIŢIA NR. 64/2022 

I 
acordarea indemnizaţiei de însoţitor, persoanei cu handicap 

Mihalcea Sabina. 
Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1079/30.03.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune acordarea indemnizaţiei de însoţitor d-nei 
Mihalcea Sabina, cu domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Cermegeşti - persoană cu 
handicap grav conform certificatului de încadrare în grad de handicap 
nr. 1644/24.03.2022 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din 
subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea; 

în conformitate cu prevederile: 
> art.42 alin.4, art 43 alin. 1-3 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 
> art.30 alin.(2) din H.G.R. nr.268/2007 - NORME METODOLOGICE de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, , cu modificările şi completările ulterioare; 

> H.G.R.nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în 
plată; 

> art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). coroborate cu prevederile art.129 alin.(7) lit."b" 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. începând cu data de 1 aprilie 2022, se acordă indemnizaţie de 
însoţitor d-nei Mihalcea Sabina, cu domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Cermegeşti, cu 
CNP.2560320382741 - persoană cu handicap grav conform certificatului de încadrare în 
grad de handicap nr. 1644/24.03.2022 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea; 

Art.2. Valoarea indemnizaţiei de însoţitor se stabileşte în cuantum 
echivalent al salariului net al asistentului personal al persoanei cu handicap, debutant, 
gradaţia 0. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compatimentul de asistenţă socială, care o va comunica titularului, D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi 
compartimentului contabilitate. 

Art.4. Secretarul general comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimentului de asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen 
de 10 zile de la data emiterii. 

Lădeşti, 30 martie 2022 

; l ./a 0^-
PREVEN 

Nicolae IORDACHE 
CONTRASEMNE 

SECRETAR 
Ion E 

U LEGALITATE, 
L COMUNĂ 



DISPOZIŢIA NR. 65/2022 
1 

Privitoare la: modificarea cuantumului alocaţie pentru susţinerea 
familiei d-lui Duţu Mihail 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1074/30.03.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune modificarea cuantumului alocaţiei pentru 
susţinerea familie acordată familiei d-lui Duţu Mihail din corn Lădesti, sat Dealu Corni, 
începând cu data de 01.IV.2022, urmare a modificării veniturilor membrilor beneficiari ai 
familiei; 

în conformitate cu prevederile art. 23 alin.(1-3), din Legea nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, art. 13 alin.(1) şi art. 16 alin.(1) din H.G.R. 
nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, coroborate cu art. 155 alin.(1) lit (d) 
şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

D I S P U N E : 

Ar t .1 . începând cu data de 01 aprilie 2022, se modifică cuantumul alocaţiei 
pentru susţinerea familiei acordată familiei d-lui Duţu Mihail din corn Lădesti, sat Dealul 
Corni, cu CNP.1681118382759, de la valoarea de 237 lei la valoarea de 259 lei, urmare a 
modificării veniturilor membrilor familiei. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica titularului alocaţiei şi A.J.P.I.S. Vâlcea până la data 
de 5 a lunii următoare . 

Art.3. Secretarul general comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimentului de asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen 
de 10 zile de la data emiterii. 

Art.4. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula contestaţie potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Lădesti 30 martie 2022 

V̂ FJ hi_A fi) 
PRIMAR, CONTRASEMNEAZ 

Nicolae IORDACHJ 
NTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GEKţERAL COMUNĂ 
lorvENWTĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

. i . 

DISPOZIŢIA NR. 66/2022 
1 

Privitoare la: încetarea plăţii alocaţiei de susţinere familială acordată familiei 
d-lui Durlicioiu loan-Simion. 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1075 din 30.03.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune încetarea la cerere începând cu 01.04.2022 a 
plăţii alocaţiei de susţinere familială acordată familiei d-lui Durlicioiu loan-Simion; 

în conformitate cu prevederile : 
• art. 32 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
• art. 13 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin.(1) şi (2) din din H.G.R. nr.38/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.277/2011; 
• art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. începând cu data de 01 aprilie 2022 încetează la cerere plata alocaţiei 
pentru susţinerea familiei acordată d-lui Durlicioiu loan-Simion, din comuna Lădeşti, sat 
Chiriceşti, identificat cu CNP: 1890430385594. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica titularului alocaţiei şi A.J.P.I.S. Vâlcea până la data 
de 5 a lunii următoare . 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate; 

Art.4. împotriva prezentei dispoziţii se poate formula contestaţie potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

PRIMAR, 
Nicolae CHE 

CONTRASEM 
SECRET 

Lădeşti, 30 martie 2022 

NTRU LEGALITATE, 
RAL COMUNĂ 
Ă 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMAR 

Anexă la Dispoziţia nr. 67/2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al şedinţei extraordinare din data de 6 aprilie 2022 

Nr 
.crt. 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii 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.25/01.04.2022 
privind acordul de utilizare de către Inspectoratul 

de Poliţie Judeţean Vâlcea a Sălii de sport din 
incinta Liceului Teoretic Virgil Ierunca Lădeşti 

Primarul 
comunei 

Comisiile nr.1. 
şi .2. 

Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi se pun la dispoziţia consilierilor locali 
de către secretarul general al comunei, prin compartimentul registratură, relaţii cu publicul. 

Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi se pot formula şi 
depune amendamente în scris la registratura primăriei. 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRJJ4rEGALITATE, 
SECRETAR GEUEtfAL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 68/2022 
Privitoare la : menţinerea în funcţie publică de execuţie a d-lui Popescu 

Constantin - referent grad profesional superior în cadrul compart imentului agricol -
fond func iar , peste vârsta standard de pensionare, 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere: 

• Cererea nr.887/16.03.3022 a d-lui Popescu Constantin prin care solicită menţine
rea în funcţia publică de execuţie deţinută, peste vârsta standard de pensionare; 

• Referatul nr. 1214/08.04.2022 al Secretarului General al Comunei privind 
propunerea de menţinere în funcţia publică de execuţie a d-lui Popescu Constantin -
referent grad profesional superior în cadrul compartimentului agricol - fond funciar, peste 
vârsta standard de pensionare, 

Ţinând cont de Regulamentulprivind menţinerea în funcţia publică deţinută 
a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lădeşti, 
pe o perioadă de maxim 3 ani peste vârsta standard de pensionare, aprobat prin 
Dispoziţia nr.53/16.03.2022 a Primarului Comunei Lădeşti; 

în conformitate cu prevederile: 
• art.53 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modifi

cările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 516 lit.a şi art. 517 alin.(1) 
lit.d.O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

• art. 155 alin.(1) lit .(d), alin.(5).lit.(e) şi art. 517 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art .1 . Se aprobă menţinerea în funcţie publică de execuţie a d-lui Popescu 
Constantin - referent grad profesional superior în cadrul compartimentului agricol - fond 
funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti, peste vârsta 
standard de pensionare, pe o perioadă de 1 an cu începere de la data de 16.05.2022. 

Art..2. Domnul Popescu Constantin va beneficia de aceleaşi drepturi 
salariale deţinute la data prelungirii raportului de serviciu. 

Art.3. Pe perioada menţinerii în funcţie publică de execuţie, peste vârsta 
standard de pensionare, domnul Popescu Constantin va îndeplini aceleaşi atribuţii care 
au fost prevăzute în fişa postului anterior prelungirii raportului de serviciu. 

Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie d-lui 
Popescu Constantin, compartimentului financiar contabil, Instituţiei Prefectului Judeţul 
Vâlcea şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Lădeşti, 11 aprilie 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IORDA 

CONTRASEMNEAZĂ PEN 
SECRETAR GENE 

Ion ENUTA 

ALITATE, 
OMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

• 

DISPOZIŢIA NR. 69/2022 
Privitoare la : stabilirea de măsuri pentru eficientizrea şi intensificarea activităţii de 

încasare a taxei de salubrizare 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1 2 6 7 / 1 2 . 0 4 . 2 0 2 2 al compartimentului financiar 

contabil cu privire la gradul scăzut de încasare a taxei de salubrizare; 
Ţinînd cont de: 

• H.C.L. nr. 2 / 2 0 2 1 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea 
"Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare"; 

• Dispoziţia n r . 5 2 / 2 0 2 1 privitoare la stabilirea de măsuri pentru încasarea taxei 
speciale de salubrizare; 

• Dispoziţia n r . 1 6 2 / 2 0 2 1 privitoare la delegare atribuţii primar în vederea 
exercitării acestora de către viceprimarul comunei Lădeşti; 

în conformitate cu prevederile :art.152 a l i n . ( 1 ) , art.155 a l i n . ( 1 ) lit."d", alin.5. 
Iit."a". şi lit."c" coroborate cu prevederile . art. 129 alin.7 lit. " i " şi lit. "s" din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 a l i n . ( 1 ) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 
Art.1. în vederea eficientizării şi intensificării activităţii de încasare a taxei 

de salubrizare, Viceprimarul Comunei Lădeşti va lua următoarele măsuri: 
( 1 ) Va proceda la verificarea tuturor declaraţiilor de impuinere pentru stabilirea 

taxei de salubrizare depuse de persoanele fizice care locuiesc efectiv pe raza comunei, 
cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Lădeşti, cu privire la declararea tuturor persoanelor 
care locuiesc la adresa menţionată în declaraţie, urmărindu-se corelarea acestora cu 
datele înscrise în registrul agricol şi în evidenţele S.P.C.L.E.P. Urmare constatărilor 
făcute va întocmi un referat cu privire la recalcularea taxei de salubrizare conform 
constatărilor făcute. 

( 2 ) în zilele stabilite pentru încasarea în teren a taxei de salubrizare, se va deplasa 
împreună cu persoana delegată pentru încasare în scopul intensificării şi eficientizării 
activităţii de încasare precum şi în scopul identificării situaţiilor de inexistenţă a 
declaraţiilor de impunere şi va lua masurile necesare pentru a fi depuse şi/sau actualizate, 
după caz.. 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
viceprimarului comunei, compartimentului financiar contabil-taxe şi impozite locale, 
Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea. 

" S Â\ L ă d ^ ş t f T l 2 aprilie 2 0 2 2 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMI 
SECRE' 

:AZÄ^PENTRU LEGALITATE, 
ENŞRAL COMUNĂ 

ENUTĂ 
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COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 69/2022 
9 

Privitoare la : stabilirea de măsuri pentru eficientizrea şi intensificarea activităţii de 
încasare a taxei de salubrizare 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1267/12.04.2022 al compartimentului financiar 

contabil cu privire la gradul scăzut de încasare a taxei de salubrizare; 
Ţinînd cont de: 

• H.C.L. nr. 2/2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea 
"Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare"; 

• Dispoziţia nr.52/2021 privitoare la stabilirea de măsuri pentru încasarea taxei 
speciale de salubrizare; 

• Dispoziţia nr. 162/2021 privitoare la delegare atribuţii primar în vederea 
exercitării acestora de către viceprimarul comunei Lădeşti; 

în conformitate cu prevederile :art.152 alin.(1), art.155 alin.(1) lit."d", alin.5. 
Iit."a". şi lit."c" coroborate cu prevederile . art. 129 alin.7 lit. " i " şi lit. "s" din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 
Art.1. în vederea eficientizării şi intensificării activităţii de încasare a taxei 

de salubrizare, Viceprimarul Comunei Lădeşti va lua următoarele măsuri: 
(1) Va proceda la verificarea tuturor declaraţiilor de impuinere pentru stabilirea 

taxei de salubrizare depuse de persoanele fizice care locuiesc efectiv pe raza comunei, 
cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Lădeşti, cu privire la declararea tuturor persoanelor 
care locuiesc la adresa menţionată în declaraţie, urmărindu-se corelarea acestora cu 
datele înscrise în registrul agricol şi în evidenţele S.P.C.L.E.P. Urmare constatărilor 
făcute va întocmi un referat cu privire la recalcularea taxei de salubrizare conform 
constatărilor făcute. 

(2) în zilele stabilite pentru încasarea în teren a taxei de salubrizare, se va deplasa 
împreună cu persoana delegată pentru încasare în scopul intensificării şi eficientizării 
activităţii de încasare precum şi în scopul identificării situaţiilor de inexistenţă a 
declaraţiilor de impunere şi va lua masurile necesare pentru a fi depuse şi/sau actualizate, 
după caz.. 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
viceprimarului comunei, compartimentului financiar contabil-taxe si impozite locale, 
Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea. 

Lătfeşti, 12 aprilie 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMNI 
SECRETJ 

•ENTRU LEGALITATE, 
GENERAL COMUNĂ 
!NUTA 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 70/2022 
Privitoare la: reorganizare Unitate Locală de Sprijin 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE ; 
Având în vedere Ordinul nr. 184/14.03.2022 al Prefectului Judeţului Vâlcea 

privitor la reorganizarea Centrului Local de Combatere a Bolilor şi referatul nr. 
855/07.04.2022 al Viceprimarului Comunei Lădeşti privitor la reorganizarea la nivelul 
Comunei Lădeşti a Unităţii Locale de Sprijin;; 

în conformitate cu prevederile: 
• art.26 alin.(5)1 lit."c" din O.G. nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor cu modificările şi completările ulterioare; 
• art. 155 alin.(1) lit.d. şi alin (5) lit."b" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art 196 alin.(1) lit."b" din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. Pentru sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale 
animalelor şi a zoonozelor, la nivelul Comunei Lădeşti, se reorganizează Unitatea Locală 
de Sprijin, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 
Vicepreşedinte: 
Membrii: 

Nicolae IORDACHE 
Cristian BAJAN 
Ion ENUŢĂ 
Ion LIXAÑDRU 
Cristian DICU 
Nicuşor BOCŞE 
Marian-Alin DÍMA 
Ion DULĂCIOIU 
Crinel PĂUNESCU 

Primarul comunei 
Viceprimarul comunei 
Secretar general comună 
Medic veterinar - C.M.V. 
Medic veterinar din cadrul C.S.V.S.A.O. 

-Şef post poliţie 
Manager C.A.M.S. Lădeşti 
Şef punct lucru R.A.J.D.P. - Lădeşti 
Director Liceul "Virgil Ierunca" Lădeşti 

Art.2. Atribuţiile Unităţii Locale de Sprijin sunt cele prevăzute la pct.lll. din 
Anexa nr.3. la Ordinul Prefectului nr. 184/14.03.2022. 

Art.3. La data prezentei dispoziţii încetează aplicabilitatea oricăror prevederi 
contrare. 

Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
membrilor comisiei şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea. 

Lădeşti, 15 aprilie 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMlij 
SECR 

GALITATE, 
COMUNĂ 



COMUNA LADEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 71/2022 
I 

Privitoare la: convocarea Consiliului Local al comunei Lădeşti în şedinţă ordinară. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

Având în vedere referatul nr.1346 din 20 aprilie .2022 al secretarului general 
al comunei privitor la necesitatea întrunirii consiliului local al comunei în şedinţă ordinară 
de lucru ; 

în conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 133 alin.(1), art. 134 alin. 
(1) lit.(a), alin.(3) lit.(b) şi alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Lădeşti în şedinţă ordinară 
de lucru pentru data de marţi 26 aprilie 2022 ora 8,30. 

O Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa ce face parte integrantă 
din prezenta dispoziţie. 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
dispoziţie şi va asigura convocarea membrilor Consiliului Local în termenul prevăzut de 
lege. 

Lădeşti, 20 aprilie 2022 
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COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 72/2022 
1 

Privitoare la: constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor a obiectivului 
REFACERE POD ÎN SATUL PĂSCULESTI, STR. UNGURENI KM. 0+480, ÎN COMUNA 

LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere: 

• adresa nr.328/04.04.2022 a S.C. CHIMPROMET S.R.L. privitoare la efectuarea 
recepţiei la terminarea lucrărilor la obiectivul REFACERE POD ÎN SATUL 
PĂSCULESTI, STR. UNGURENI KM. 0+480, ÎN COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL 
VÂLCEA; 

• referatul nr. 1212 din 08.04.2022 al compartimentului de achiziţii publice şi investiţii; 
în conformitate cu prevederile: 

• art. 11 alin.(1) din Anexa la H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora: 

• art. 155 alin.(1) lit (e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , 

D I S P U N E: 

O 

Art.1. Se constituie Comisia pentru recepţia la terminarea lucrărilor la 
obiectivul REFACERE POD ÎN SATUL PĂSCULESTI, STR. UNGURENI KM. 0+480, ÎN 
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA, care va avea loc în data de 03 Mai 2022 
începând cu ora 12,00, în următoarea componenţă: 
Preşedinte : Băjan Cristian - viceprimar - reprezentant comună 
Membrii: Popescu Constantin - reprezentant emitent autorizaţie construire 

Stanciu Melania - consilier achiziţii publice şi investiţii 
Tudor Marin - inginer specialist 
Mihăilescu Elena - Liliana - reprezentant I.S.C. Vâlcea 

Invitaţi: Nica Adrian Darie / Gheorghe Constantin - reprezentant constructor 
Osman Doralinda / Mosor Cosmin - reprezentant proiectant 

Secretar comisie: Anghel Ion - inspector de şantier. 

Art.2. Recepţia la terminarea lucrărilor va avea loc în data de 03 Mai 2022 
începând cu ora 12,00. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
membrilor comisiei şi invitaţilor precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea. 

PRIMAR, J 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMN 
SECRE 

Lădeşti, 26 aprilie 2022; 

PENTRU LEGALITATE, 
ERAL COMUNĂ 



• 

COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

O 

DISPOZIŢIA NR. 73/2022 
Privitoare la: constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor a obiectivului 

REFACERE PODEŢ ÎN SATUL PĂSCULESTI, STR. DEALU VIILOR KM. 0+300, 
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere: 

• adresa nr.344/13.04.2022 a S.C. CHIMPROMET S.R.L. privitoare la efectuarea 
recepţiei la terminarea lucrărilor la obiectivul REFACERE PODEŢ ÎN SATUL 
PĂSCULESTI, STR. DEALU VIILOR KM. 0+300, COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL 
VÂLCEA; ' 

• referatul nr. 1339 din 19.04.2022 al compartimentului de achiziţii publice şi investiţii; 
în conformitate cu prevederile: 

• art. 11 alin.(1) din Anexa la H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora: 

• art. 155 alin.(1) lit (e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , 

O 

D I S P U N E: 
Art .1 . Se constituie Comisia pentru recepţia la terminarea lucrărilor la 

obiectivul REFACERE PODEŢ ÎN SATUL PĂSCULESTI, STR. DEALU VIILOR 
0+300, COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA, în următoarea componenţă. 
Preşedinte : 
Membrii: 

KM. 

Băjan Cristian - viceprimar - reprezentant comună 
Popescu Constantin - reprezentant emitent autorizaţie construire 
Stanciu Melania - consilier achiziţii publice şi investiţii 
Anghel Ion - inginer specialist 
Mihăilescu Elena - Liliana - reprezentant I.S.C. Vâlcea 

Inv i ta ţ i : Nica Adrian Darie / Gheorghe Constantin - reprezentant constructor 
Osman Doralinda / Mosor Cosmin - reprezentant proiectant 

Secretar comisie: Tudor Marin - inspector de şantier 

Art.2. Recepţia la terminarea lucrărilor va avea loc în data de 03 Mai 2022 
începând cu ora 13,00. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
membrilor comisiei şi invitaţilor precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea. 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASE 
SECR 

Lădeşti, 26 aprilie 2022; 

LEGALITATE, 
ERAL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 74/2022 
Privitoare la: constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de lucrări având ca obiect" CONSTRUIRE TEREN DE SPORT 

MULTIFUNCŢIONAL TIP II, ÎMPREJMUIRE SI INSTALAŢIE DE NOCTURNĂ" LĂDESTI 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1396/27.04.2022 al Compartimentului de 

achiziţii publice şi investiţii prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect" CONSTRUIRE TEREN 
DE SPORT MULTIFUNCŢIONAL TIP II, ÎMPREJMUIRE SI INSTALAŢIE DE 
NOCTURNĂ"J_ĂDEŞTI ; 

în conformitate cu prevederile: 
• Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevede

rilor referitoare la atribuire contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• art. 155 alin.(1) lit (a) şi alin.(2) lit.(c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis
trativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

D I S P U N E : 

O 

Art.1. (1) Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de lucrări având ca obiect "CONSTRUIRE TEREN DE SPORT 
MULTIFUNCŢIONAL TIP II, ÎMPREJMUIRE Şl INSTALAŢIE DE NOCTURNĂ" LĂDEŞTI ; 
în următoarea componenţă: 
Preşedinte cu drept de vot : Melania STANCIU - Consilier achiziţii publice şi investiţii; 
Membrii: Ion ENUŢĂ - Secretar General Comună; 

Loredana BODÎLCĂ - inspector. 
(2) Se nominalizează ca membru de rezervă al comisiei de evaluare 

prevăzută la alin.(1), d-l Constantin POPESCU, referent registrul agricol. 

Art.2. Comisia nominalizată la art.1. are atribuţiile, competenţele şi 
responsabilităţile stabilite prin actele normative în vigoare privitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică. 

Art.3.Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
membrilor comisiei şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea 

Lădesti 27 aprilie 2022 

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ PENJRtJ LEGALITATE, 
NicolijetoRtyV<yy SECRETAR GSN^RAL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 75/2022 
9 

Privitoare la: încetarea dreptului de acordare a indemnizaţiei de însoţitor al 
persoanei cu handicap Băjan Alexandru 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

Având în vedere referatul nr. 1444/02.05.2022 al compartimentului de 
asistenţă socială, prin care se propune încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor acordată 
persoanei cu handicap grav Băjan Alexandru, cu ultim domiciliu în comuna Lădesti, satul 
Chiriceşti, decedat la data de 02.04.2022. 

în conformitate cu prevederile: 
• art.43 alin .3. din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• art. 155 alin.(1) lit.(d) şi alin.(5) lit.(c) coroborate cu prevederile art.129 alin.(7) lit."b" 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. începând cu data de 01.05.2022 încetează dreptul la plata indemni
zaţiei de însoţitor acordată persoanei cu handicap grav Băjan Alexandru, cu ultim 
domiciliu în comuna Lădeşti, satul Chiriceşti, CNP: 1361123381454, urmare a încetării din 
viaţă la data de 02.04.2022. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena care o va comunica D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi compartimentului 
contabilitate. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, in termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate. 

Lădeşti, 3 mai 2022 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 76/2022 
Privitoare la: acordarea indemnizaţiei de însoţitor, persoanei cu handicap 

Găgeanu Ion. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1445/02.05.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune acordarea indemnizaţiei de însoţitor d-lui Găgeanu 
Ion, cu domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Chiriceşti - persoană cu handicap grav conform 
certificatului de încadrare în grad de handicap nr.2020/18.04.2022 eliberat de Comisia 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea; 

în conformitate cu prevederile: 
> art.42 alin.4, art 43 alin. 1-3 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 
> art.30 alin.(2) din H.G.R. nr.268/2007 - NORME METODOLOGICE de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, , cu modificările şi completările ulterioare; 

> H.G.R.nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat 
în plată; 

> art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(c). coroborate cu prevederile art.129 alin.(7) lit."b" 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art. 1. în perioada 01.05.2022 - 17.04.2024, se acordă indemnizaţie de 
însoţitor d-lui Găgeanu Ion, cu domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Chiriceşti cu CNP. 
1521016382746 - persoană cu handicap grav conform certificatului de încadrare în grad 
de handicap nr. 2020 din 18.04.2022 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea; 

Art.2. Valoarea indemnizaţiei de însoţitor se stabileşte în cuantum 
echivalent al salariului net al asistentului personal al persoanei cu handicap, debutant, 
gradaţia 0. 

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compatimentul de asistenţă socială, care o va comunica titularului, D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi 
compartimentului contabilitate. 

Art.4. Secretarul general comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimentului de asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen 
de 10 zile de la data emiterii. 

Lădeşti, 3 mai 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASE 
SECR 

n 
PENTRU LEGALITATE, 

ERAL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 77/2022 
1 

Privitoare la: încetarea contractului de muncă al d-lui Constantinescu Viorel 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1507/05.05.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, cu privire la necesitatea constatării încetării cu data de 03.05.2022 a 
contractului de muncă al d-lui Constantinescu Viorel, încadrat cu contract de muncă pe 
durată nedeterminată in funcţia de Asistent personal al persoanei cu handicap, urmare a 
desfiinţării locului de muncă prin decesul la data de 02.05.2022 a numitei Lixandru Ana, 
persoana cu handicap grav aflată în îngrijirea sa; 

în conformitate cu prevederile art. 65 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -
Codul muncii - republicat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
dispoziţiile art. 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).li't.(c). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

D I S P U N E: 

Art.1. începând cu data de 03.05.2022, încetează contractul de muncă nr. 
312 din 28.02.2020 al d-lui Constantinescu Viorel, cu CNP. 1761116382745 - încadrat 
cu contract de muncă pe durata nedeterminată în funcţia de Asistent personal al persoanei 
cu handicap, gradaţia 0 în cadrul Compartimentului de asistenţă socială al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Lădeşti, urmare a desfiinţării locului de muncă prin 
decesul la data de 02.05.2022 a numitei Lixandru Ana, persoana cu handicap grav aflată 
în îngrijirea sa. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena, care o va comunica d-lui Constantinescu Viorel, D.G.A.S.P.C. Vâlcea 
şi compartimentului contabilitate. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimenmtului de asistenţă socială şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în 
vederea exercitării controlului de legalitate; 

Lădeşti, 5 mai 2022; 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

Ion ENUTĂ 
* 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 78/2022 
Privitoare la: încetarea dreptului de acordare a suplimentului de energie - pentru 

consumul de combustibili solizi al d-lui Tufăreanu Nicolae 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1619/13.05.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune încetarea dreptului la plata suplimentului de 
energie pentru consumul de comnbustibili solizi al d-lui Tufăreanu Nicolae, urmare a 
încetării din viaţă la data de 02.05.2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 33 alin.(8) şi art. 37 din Legea Nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de 

protecţie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• art. 155 alin.(1) lit.(d) şi alin.(5) lit.(c) coroborate cu prevederile art. 129 alin.(7) lit."b" 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art .1 . începând cu data de 01.05.2022 încetează dreptul la plata suplimen
tului de energie pentru consumul de combustibili solizi al d-lui Tufăreanu Nicolae, cu CNP: 
1660313382755, urmare a încetării din viaţă la data de 02.05.2022; 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimenului de asistenţă socială şi compartimentului contabilitate, precum şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Vâlcea, in termen de 10 zile de la data emiterii în vederea exercitării 
controlului de legalitate. 

Lădeşti, 13 mai 2022 

PRIMAR, 
Nicolae I O R D A C I 

CONTRASEMtfEAZ 
SECRE 

J N T R U L E G A L I T A T E , 
IENERAL C O M U N Ă 

JTĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 79/2022 
Privitoare la: încetarea dreptului de acordare a suplimentului de energie - pentru 

consumul de combustibili solizi al d-nei Baciu Victoria 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1620/13.05.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune încetarea dreptului la plata suplimentului de 
energie pentru consumul de comnbustibili solizi al d-nei Baciu Victoria, urmare a încetării 
din viaţă la data de 26.04.2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 33 alin.(8) şi art. 37 din Legea Nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de 

protecţie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• art. 155 alin.(1) lit.(d) şi alin.(5) lit.(c) coroborate cu prevederile art.129 alin.(7) lit."b" 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/ 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. începând cu data de 01.05.2022 încetează dreptul la plata suplimen
tului de energie pentru consumul de combustibili solizi al d-nei Baciu Victoria, cu CNP: 
2520227400421, urmare a încetării din viaţă la data de 26.04.2022; 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimenului de asistenţă socială şi compartimentului contabilitate, precum şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Vâlcea, in termen de 10 zile de la data emiterii în vederea exercitării 
controlului de legalitate. 

Lădeşti, 13 mai 2022 

P R I M A R 
Nicolae IOR 

C O N T R A S E M N I 
SECRE-

ITRU L E G A L I T A T E , 
IENERAL C O M U N Ă 
ÎNUTĂ 



V 

COMUNA LÂDEŞTI. JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 80/2022 
1 

Privitoare la: încetarea dreptului de acordare a indemnizaţiei de însoţitor al 
persoanei cu handicap Mitrache Marian 

O 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

Având în vedere referatul nr. 1617/13.05.2022 al compartimentului de 
asistenţă socială, prin care se propune încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor acordată 
persoanei cu handicap grav Mitrache Marin, cu ultim domiciliu în comuna Lădesti, satul 
Măldăreşti, decedat la data de 06.05.2022. 

în conformitate cu prevederile: 
• art.43 alin .3. din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• art. 155 alin.(1) lit.(d) şi alin.(5) lit.(c) coroborate cu prevederile art.129 alin.(7) lit."b" 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/ 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. începând cu data de 01.06.2022 încetează dreptul la plata indemni
zaţiei de însoţitor acordată persoanei cu handicap grav grav Mitrache Marin, cu ultim 
domiciliu în comuna Lădeşti, satul Măldăeşti, CNP: 1481223382743, urmare a încetării din 
viaţă la data de 06.05.2022. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena care o va comunica D.G.A.S.P.C. Vâlcea şi compartimentului 
contabilitate. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, in termen de 10 zile de la data emiterii în vederea 
exercitării controlului de legalitate. 

Lădeşti, 13 mai 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHI 

CONTRASEMNfEAZ 
SECRE 

NTRTJLJ-EGALITATE, 
RAL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 81/2022 
1 

PRIVITOARE LA: stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-lui Stanciu lon-Claudiu, 
începând cu data de 01 iunie 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1618/13.05.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune stabilirea veniturilor salariale lunare ale d-lui 
Stanciu lon-Claudiu începând cu 01 iunie 2022, urmare a trecerii într-o gradaţie 
superioară; 

în conformitate cu prevederile: 
• H.G.R.nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat 

în plată ; 
• art. 10 alin.4, din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 
• art. 155 alin.(1) lit (c) şi alin.(4).lit.(a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. începând cu data de 01 iunie 2022, d-lui Stanciu lon-Claudiu, având 
funcţia contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap, grad profesional 
debutant, va avea un salariu total lunar brut stabilit de 2.741 lei compus din salariul de 
încadrare de 2.550 lei, la care se adaugă un spor de vechime în cuantum de 191 lei , 
urmare a trecerii de la gradaţia 0 la gradaţia 1 corespunzătoare unei vechimi în muncă 
între 3 şi 5 ani.. 

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primarul comunei, în 
termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, care va soluţiona contestaţia în 
termen de 30 de zile calendaristice. 

(2) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
soluţionării contestaţiei. 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
compartimenului de asistenţă socială, compartimentului contabilitate, d-lui Stanciu lon-
Claudiu precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, in termen de 10 zile de la data 
emiterii, în vederea exercitării controlului de legalitate. 

Lădesti 13 mai 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IOR 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAF 

Io 

RU^EGALITATE, 
RAL COMUNĂ 
A 



COMUNA LADEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 82/2022 
9 

Privitoare la: desemnare utilizatori sistem informatic securizat PatrimVen 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 16225 din 16.05.2022 al compartimentului 

financiar contabil privitor la desemnarea utilizatorilor sistemului informatic securizat 
PatrimVen în scopul verificării de venituri, bunuri, conturi bancare ; 

în conformitate cu prevederile: 
• O.A.P. nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice 

puse la dispoziţia autorităţilor si instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu; 
• O.A.P.Nr.3746/2020 privind organizarea si funcţionarea Registrului central 

electronic pentru conturi de plaţi si conturi bancare identificate prin IBAN si pentru 
aprobarea procedurii privind obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plata si 
instituţiilor emitente de moneda electronica de a furniza informaţii conform art. 61 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

• art. 6 1 1 alin (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 
modificările şi completările ulterioare 

• art. 155 (1) lit. (c) şi alin.(4) lit (e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , 

D I S P U N E: 
Art .1 . Se desemnează ca utilizatori ai sistemului informatic securizat 

PatrimVen, următoarei funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Lădesti: 

1. Elena DICULESCU - referent compartiment asistenţă socială 
2. Luminiţa-Georgeta PÎLŞU - consilier comparetiment taxe şi impozite locale. 

Art.2. Utilizatorii desemnaţi la art.1. vor duce la îndeplinire obligaţiile ce 
decurg din protocolul de aderare încheiat cu A.N.A.F. conform procedurilor şi normelor 
de conectare la reţea şi la serviciile disponibile din cadrul sistemului informatic, cu 
respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
utilizatorilor desemnaţi şi Compartimentului finaciar-contabil în vederea aducerii la 
îndeplinire precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în vederea exercitării 
controlului de legalitate??^. 

M Lădeşti, 16 mai 2022; 

PRIMAR, i | CONTRASEMNEAZĂ PENTRW LEGALITATE, 
Micoiae IORDACHE SECRETAR ^ENERAL COMUNĂ 


