
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

«rin» 

DISPOZIŢIA NR. 83/2022 
Privitoare la: convocarea Consiliului Local al comunei Lădeşti în şedinţă ordinară. 

O 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

Având în vedere referatul nr.1741 din 20 mai .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 vineri 27 mai 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. 



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

P R I M A R 

Anexă la Dispoziţia nr. 83/2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al şedinţei ordinare din luna mai 2022 

9 9 

O 

o 

Nr 
.crt 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

supus 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 
căriea i-a 

fost transmis 
spre avizare 

1. Depunere jurământ consilier local Constantinescu 
Măria Luminiţa 

Secretar 
generel 
comună 

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

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.31/18.04.2022 Privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.3. 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.32/18.04.2022 Privind: 
reorganizare comisii de specialitate 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.3. 

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

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1 şi 3. 

6 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.33/18.04.2022 Privind: 
aprobare execuţie buget local la 31.03.2022 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1 

7 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.34/18.04.2022 Privind 
prelungire contract închirie AF VLĂDUŢ - chioşc liceu 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1 şi 2 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.35/18.04.2022 Privind 
privind modificarea Hotărârii nr.7/2022 înfiinţarea 
clubului sportiv de drept public Club Sportiv Tractorul 
Lădesti 

Viceprimarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1 şi 2 

9. 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. 

PRIMAR, 
icolae IORDACHE CONTRASEM 

SECRE 
NTRU LEGALITATE, 

NERAL COMUNĂ 
UTĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR.84/2022 
privind desemnarea împuternicitului Primarului pentru constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute laart. 54 alin. (1) lit. a), b) şi d) din 
O.U.G. nr. 19/2020privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare 

Primarul Comunei Lădeşti, Nicolae lordache . 
Având în vedere referatul rir.1723 din 23.05.2022 întocmit de secretarul general al 

comunei, prin care se propune emiterea dispoziţiei privind desemnarea împuternicitului 
Primarului pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale 
prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a), b) şi d) 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. 

Văzând Circulara nr. Î6633 din 17.05.2022 emisă de Comisia Judeţeană pentru 
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021, Instituţia Prefectului Judeţul 
Vâlcea, prin care se solicită emiterea dispoziţiei privind persoanele împuternicite de primar 
pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. 
a), b) şi d) 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. 

Ţinând cont de prevederile art. 56 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, pct. 1 din Hotărârea nr. 9 din 09.05.2022 de 
aprobare a "Instrucţiunilor privind fluxul sesizărilor pentru persoanele care refuză 
recenzarea" coroborate cu art. 155 alin. (1) lit. e) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Luând act de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

în temeiul dispoziţilor 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. Domnul Cristian BĂJAN - viceprimar al comunei Lădeşti, se desemnează 
ca împuternicit al Primarului Comunei Lădeşti, pentru a constata contravenţiile şi a aplica 
sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a), b) şi d) 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. 2. Viceprimarul Comunei Lădeşti, răspunde pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei dispoziţii. 

Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit Legii nr. 554/2004 privind 
Contenciosul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Vâlcea. 

Art. 4. Dispoziţia se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei: 
• Viceprimarului Comunei Lădeşti; 
• Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate. 
• Comisiei Judeţene pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021, 

Instituţia Prefectului Judeţul Vâlcea. 
• Comisiei comunale privind efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor. 
• Secţiei de Poliţie Rurale Lăpuşata - Postului de Poliţie Lădeşti. 

Lădeşti, 23 mai 2022 

O 
PRIMAR, 

Nicolae IORDACHE 
CONTRASEMNEAZĂ P^WTRU LEGALITATE , 

SECRETţAR^^NERAJ^COMUNĂ 
) d W E N U T ^ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 85/2022 
Privitoare la: desemnarea responsabilului pentru implementarea prevederilor legale 

privind declaraţiile de avere şi de interese. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1752 din 23.05.2022 al secretaruluii general 

al comunei privitor la desemnarea responsabilului pentru implementarea prevederilor 
legale privind declaraţiile de avere şi de interese; 

în conformitate cu prevederile. 
• art. 5 alin.(2 ) lit. "h" şi " i " din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea 

funcţiilor si demnităţilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 
144/2007 privind infiintarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, 
modificată şi completată prin O.U.G. nr. 127/2021; 

• art. 155 (1) 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. (1) D-na Gurgu Sabina - Angela - referent în cadrul 
Compartimentului registratură - relaţii cu publicul, se desemnează responsabil pentru 
implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese. 

(2) Persoana responsabilă va lua toate măsurile necesare în vederea 
depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, exclusiv prin intermediul e-DAI. 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie d-nei 
Gurgu Sabina-Angela în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate. 

Lădeşti, 23 mai 2022; 

O 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

T R A S E M N E A Z Ă PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAN GÍENERAL COMUNĂ 

lorivENUTĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 86/2022 
9 

Privitoare la: reorganizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi 
îndrumarea metodologică a implementări i ş i dezvoltării s istemului de control intern 

managerial ş i aprobarea regulamenului de organizare şi funcţionare. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1761/23.05.2022 al compartimentului 

financiar-contabil privitor la monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a 
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial; 

în conformitate cu prevederile : 
• Art.3 din Ordinul nr.600/2018 al Secretaiatului General al Guvernului pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţii publice 
• Art.156 alin.(1) lit."e" din O.U.G. nr.57/ 2019 privindCodul administrativ, cu 

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

privindCodul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

D I S P U N E : 

Art .1 . Se reorganizează Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi 
îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control 
intern/managerial în cadrul Primăriei Comunei Lădeşti, în următoarea componenţă : 

1. Cumpănaşu Elena - contabil - preşedinte; 
2. Enuţă Ion - secretar general -membru; 
3. Stanciu Melania - consilier achiziţii publice - membru; 

Art.2. Se aprobă REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Comisiei 
pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi 
dezvoltării sistemului de control intern managerial în Primăria Comunei Lădeşti, conform 
anexei la prezenta dispoziţie. 

Art.3. La data prezentei dispoziţii încetează aplicabilitatea prevederilor 
Dispoziţiei nr.142/27.10.2021 a Primarului Comunei Lădeşti. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului general al 
comunei, membrilor comisiei, în vederea aducerii la îndeplinire a acesteia şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate; 

Lădeşti, 24^mai 2022 



Anexă la Dispoziţia nr.86/2022 a Primarului Comunei Lădeşti 

REGULAMENTUL 

de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi 
îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern 

managerial în Primăria Comunei Lădeşti 

Art.1. (1) în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a 
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entităţii 
publice constituie din Primăria Comunei Lădeşti, prin act de dispoziţie internă, o structură 
cu atribuţii în acest sens, denumită Comisia de monitorizare. 
(2) Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel 
de conducere din structura organizatorică a entităţii publice, cu excepţia compartimentului 
de audit public intern; în cazul entităţilor publice locale care nu au o structură 
organizatorică dezvoltată, Comisia de monitorizare poate cuprinde reprezentanţi ai 
compartimentelor, desemnaţi de către conducătorul entităţii publice. 

Art.2. Comisia de monitorizare are următoarele atribuţii: 
a) este coordonată de către un preşedinte, care poate fi conducătorul entităţii sau o altă 
persoană de conducere cu autoritate, delegată de acesta şi asistată de un secretariat 
tehnic; 
b) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor 
procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a 
performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, 
respectiv informare către conducătorul entităţii publice; 
c) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al 
entităţii, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul fiecărei 
entităţi. 
Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele entităţii în domeniul controlului intern 
managerial, în funcţie de stadiul implementării şi dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare 
standard de control intern managerial se stabilesc activităţi, responsabili şi termene, 
precum şi alte elemente relevante în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control 
intern managerial. 
în Programul de dezvoltare se evidenţiază inclusiv acţiunile de perfecţionare profesională 
în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de 
conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie, prin cursuri organizate în conformitate 
cu reglementările legislative în domeniu. 
d) analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor 
entităţii, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate de 
către conducerea entităţii. 
e) analizează Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative 
la nivelul entităţii; 



Art.3. Şedinţele Comisiei de monitorizare: 
(1) Au loc periodic, semestrial sau când este cazul; 
(2) Şedinţele sunt coordonate de preşedintele Comisiei de monitorizare. în caz de 
indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnată 
din cadrul structurii pe care o conduce; 
(3) La solicitarea Comisiei de monitorizare, la şedinţele sale sau în subcomisiile constituite 
pot participa şi alţi reprezentanţi din cadrul compartimentelor entităţii, a căror contribuţie 
este necesară în vederea realizării atribuţiilor Comisiei de monitorizare şi a celorlalte 
cerinţe din prezentul Regulament; 
(4) Solicitările Comisiei de monitorizare, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor 
acestora, în contextul prevederilor de la alin. (3), reprezintă sarcini de serviciu; 
(5) Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea 
preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor 
şi activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de 
monitorizare, care se actualizează ori de câte ori este cazul. 

Art.4. Preşedintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuţii: 
a) asigură conducerea şedinţelor, conform ordinii de zi, şi aprobă minutele şedinţelor şi, 
după caz, hotărârile acestora; 
b) este responsabil de modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare şi se 
stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, pe baza 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, care se actualizează ori de câte 
ori este cazul; 
c) asigură conducerea şedinţelor, conform ordinii de zi, şi aprobă minutele şedinţelor şi, 
după caz, hotărârile acestora. în funcţie de tematica ordinii de zi a şedinţelor, la solicitarea 
acestuia pot participa şi alte persoane în calitate de invitaţi; 
d) este responsabil de procesul de management al riscurilor şi se organizează în funcţie 
de dimensiunea, complexitatea şi mediul specific al entităţii; 
e) avizează procedurile documentate. 

Art.5. Cu privire la sistemele de control intern managerial, în exercitarea atribuţiilor 
ce le revin în calitatea de conducători de compartimente din sistemul entităţii, au, fără a se 
limita la acestea, următoarele atribuţii: 
a) participă la şedinţele Comisiei de monitorizare, la data, ora şi locul unde acestea au fost 
stabilite; 
b) pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entităţii, 
conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică 
desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile; 
c) conducătorul compartimentului transmite măsurile de control pentru riscurile 
semnificative secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care elaborează anual 
Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul 
entităţii. 

Art.6. Comisia de monitorizarecooperează cu compartimentele implicate din 
cadrul entităţii, pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control intern 
managerial. 



Art.7. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare are următoarele atribuţii: 
a) propune, pe baza Registrului de riscuri de la nivelul entităţii, profilul de risc şi limita de 
toleranţă la risc; 
b) transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu gestionarea 
riscurilor semnificative, în vederea implementării; 
c) elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la 
primul nivel de conducere, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi 
monitorizarea performanţelor o informare către conducătorul entităţii publice; 
d) analizează procedura din punctul de vedere al respectării conformităţii cu structura 
minimală prevăzută în Procedura documentată; 
e) ţine evidenţa tuturor procedurilor întocmite; 
(1) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare este asigurat de către d-l Ion ENUŢĂ 
Secretar general comună. 

Art.8. Procedurile sau alte documente ale organismelor internaţionale, în raport cu 
care structurile din Primăria Comunei Lădeşti derulează acţiuni, prevalează faţă de 

O 

3 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

o 

DISPOZIŢIA NR. 87/2022 
Privitoare la: acordarea indemnizaţiei de însoţitor, persoanei cu handicap 

Lascu Marin. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1820/31.05.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune acordarea indemnizaţiei de însoţitor d-lui Lascu 
Marin, cu domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Găgeni - persoană cu handicap grav conform 
certificatului de încadrare în grad de handicap nr.2616/26.05.2022 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. începând cu data de 01.iunie 2022, se acordă indemnizaţie de 
însoţitor d-lui Lascu Marin, cu domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Găgeni cu CNP. 
1300524163208 - persoană cu handicap grav conform certificatului de încadrare în grad 
de handicap nr. 2616 din 26.05.2022 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, 2 iunie 2022 

licolae IORDACHE 
TRASEMN 

SECRET 
RU LEGALITATE, 

NERAL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

'o 

DISPOZIŢIA NR. 88/2022 
1 

Privitoare la: organizare activităţii de evidenţă a orelor de muncă prestate zilnic de 
personalul aparatului de specialitate al Primarul Comunei Lădeşti. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1884 din 08.06.2022 al secretaruluii general 

al comunei privitor la organizarea activităţii de evidenţă a orelor de muncă prestate zilnic 
de personalul aparatului de specialitate al Primarul Comunei Lădeşti. 

în conformitate cu prevederile: 
• art.119 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• art. 155 (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.(1) D-na Gurgu Sabina - Angela - referent în cadrul Compartimentului 
registratură - relaţii cu publicul, se desemnează responsabil pentru asigurarea activităţii 
de evidenţă a orelor de muncă prestate zilnic de personalul aparatului de specialitate al 
Primarul Comunei Lădeşti. 

(2) Activitatea de evidenţă a orelor de muncă prestate zilnic de personalul 
aparatului de specialitate al primarului, se va realiza prin : 

• punerea la dispoziţie şi urmărirea semnării condicii de prezenţă, zilnic, la începutul 
şi sfârşitului programului de lucru de către tot personalul angajat/numit.. 

• evidenţierea în condica de prezenţă a zilelor de concediu medical, concediu de 
odihnă, a absenţelor, a deplasărilor şi delegaţiilor. 

• întocmirea foilor de prezenţă la finalul fiecărei luni, avizarea lor de către primar şi 
comunicarea către compartimenul financiar-contabil. 

(3) Documentele de evidenţă a orelor de muncă se vor supune controlului 
inspectorilor de muncă, ori de câte ori se solicită acest lucru. 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie d-nei 
Gurgu Sabina-Angela în vederea aducerii la îndeplinire, compartimentului financiar 
contabil şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în vederea exercitării controlului de 
legalitate. 

Lădeşti, 8 iunie 2022; 

PRIM 
Nicolae IORDA 

CONTRASEMN 
SECRET 

LEGALITATE, 
L COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 89/2022 
constituire comisii concurs recrutare funcţionari publici de execuţie 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 1965/16.06.2022 al secretarului general al 

comunei privitor la constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor 
pentru concursul de recrutare funcţionari publici de execuţie în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, ce va avea loc în data de 19 iulie 2022 - proba scrisă ; 

Văzând adresa nr. 23726/2022 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
în conformitate cu prevederile : 

• art.25, şi 26 alin.(2) şi art.29 şi art.31 alin.(1) şi (2) din H.G.R. nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind organizarea si dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

• art.618 alin.(1) 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 

DISPUNE: 

Art. 1. în vederea desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea 
pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă de Consilier clasa I, gr. 
prof. Debutant la Compartimentul financiar-contabil, taxe şi impozite locale din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lădeşti ce se va desfăşura în data 
de 19 iulie 2022 - proba scrisă, se constituie următoarele comisii: 

I. Comisia de concurs: 
1. Enuţă Ion 
2. Cumpănaşu Elena 
3. Stanciu Melania 

Secretar general Comuna Lădeşti 
Consilier asistent Primăria Lădeşti 
Consilier asistent Primăria Lădeşti 

II. Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
1. Ciolacu Ioana - Inspector asistent Primăria Lădeşti 
2. Pîlşu Georgeta-Luminiţa - Consilier asistent Primăria Lădeşti 
3. Bodîlcă Maria-Loredana - Inspector asistent Primăria Lădeşti 

preşedinte; 
membru; 
membru; 

- preşedinte; 
- membru; 
- membru; 

Art.2. Secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, 
va fi asigurat de către d-na Gurgu Sabina - Angela - referent registratură . 

Art.3. Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului general al 
comunei, către membrii comisiei si Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea; 

' ' - l-ădj^ti, 16 iunie 2022 

P^RI | | ) CONTRASEMNEĂZĂWfÎTRU LEGALITATE, 
SECRETAR^EfNERAL COMUNĂ 

IUTA 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 90/2022 
Privitoare la: convocarea Consiliului Local al comunei Lădeşti în şedinţă ordinară. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

Având în vedere referatul nr.2027 din 23 iunie .2022 al secretarului general 
al comunei privitor la necesitatea întrunirii consiliului local al comunei în şedinţă ordinară 
de lucru ; 

In 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 miercuri 29 iunie 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, 23 iunie 2022 



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

P R I M A R 
Anexă la Dispoziţia nr. 90/2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al şedinţei ordinare din luna iunie 2022 

X 9 

Nr 
.crt 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

supus 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 
căriea i-a 

fost transmis 
spre avizare 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare Secretar 
generel 
comună 

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

Primarul 
comunei 

Comisiile 
1 şi 2 

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

Primarul 
comunei 

Comisiile 
1 şi 3. 

4. DIVESE - -

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, 

SECRETAR 
'ENTRU ÌALITATE, 

OMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 91/2022 
Privitoare la: încetarea dreptului de acordare a indemnizaţiei de însoţitor al 

persoanei cu handicap Lascu Marin 

O 

Primarul Comunei Lădeşti judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 2103/29.06.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor acordată 
persoanei cu handicap grav Lascu Marin, cu ultim domiciliu în comuna Lădesti, satul 
Găgeni, decedat la data de 08.06.2022. 

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 01.07.2022 încetează dreptul la plata indemni
zaţiei de însoţitor acordată persoanei cu handicap grav grav Lascu Marin, cu ultim 
domiciliu în comuna Lădeşti, satul Găgeni, CNP: 1300524163208, urmare a încetării din 
viaţă la data de 08.06.2022. 

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, 29 iunie 2022 

PRII 
Nicolae IORDACI 

CONTRASEMNPAZ^PENTRU LEGALITATE, 
SECRETWJGEN^RAL COMUNĂ 

WENWTĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

ţiillil§ii 

DISPOZIŢIA NR. 92/2022 
Privitoare la: încetarea dreptului de acordare a indemnizaţiei de însoţitor al 

persoanei cu handicap Bărbulescu Eugenia 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 2105/29.06.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor acordată 
persoanei cu handicap grav Bărbulescu Eugenia, cu ultim domiciliu în comuna Lădesti, 
satul Lădeşti, decedat la data de 15.06.2022. 

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 01.07.2022 încetează dreptul la plata indemni
zaţiei de însoţitor acordată persoanei cu handicap grav grav Bărbulescu Eugenia, cu ultim 
domiciliu în comuna Lădeşti, satul Lădeşti, CNP:2281213382747, urmare a încetării din 
viaţă la data de 15.06.2022. 

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, 29 iunie 2022 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 93/2022 
Privitoare la: încetarea dreptului de acordare a suplimentului de energie - pentru 

consumul de combustibili solizi al d-lui Lascu Marin 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

Având în vedere referatul nr. 2104/29.06.2022 al compartimentului de 
asistenţă socială, prin care se propune încetarea dreptului la plata suplimentului de 
energie pentru consumul de comnbustibili solizi al d-lui Lascu Marin, urmare a încetării din 
viaţă la data de 08.06.2022; 

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 01.07.2022 încetează dreptul la plata suplimen
tului de energie pentru consumul de combustibili solizi al d-lui Lascu Marin, cu CNP: 
1300524163208, urmare a încetării din viaţă la data de 08.06.2022; 

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, 29 iunie 2022 

cIPENTRU LEGALITATE, 
ENERAL COMUNĂ 
NUTĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 94/2022 
V 

Privitoare la: acordarea indemnizaţiei de însoţitor persoanei cu handicap 
Cazan Măria . 

u 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 2107/29.06.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune acordarea indemnizaţiei de însoţitor d-nei Cazan 
Măria, cu reşedinţa în domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Lădeşti - persoană cu handicap 
grav conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr.2762/09.06.2022 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. începând cu data de 1 iulie 2022, se acordă indemnizaţie de însoţitor 
d-nei Cazan Măria, cu CNP 2381010384186, cu reşedinţa în domiciliul în Comuna Lădeşti, 
sat Lădeşti - persoană cu handicap grav conform certificatului de încadrare în grad de 
handicap nr.2762/09.06.2022 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. 

(PRIMAR,/ I J] fel U] CONTRASEMNEAZĂ PENTRLHrEtfîALITATE, 
nicolae IORDACHE j o ^ l x SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

Ion ENUTĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 95/2022 
Privitoare la: încetarea dreptului de acordare a indemnizaţiei de însoţitor al 

persoanei cu handicap Găgeanu ion. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 2106/29.06.2021 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor acordată 
persoanei cu handicap grav Găgeanu Ion, urmare a opţiunii pentru încadrare asistent 
personal. 

în conformitate cu prevederile: 
• art.35 alin.(1) şi art. 42 alin .4. 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 1 iulie .2021 încetează dreptul la plata indemni
zaţiei de însoţitor acordată persoanei cu handicap grav Găgeanu Ion, CNP. 
1521016382746, urmare a opţiunii pentru încadrare asistent personal. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na 
Diculescu Elena care o va comunica titularului indemnizaţiei, 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, 29 iunie 2022 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 96/2022 
Privitoare la: încadrarea d-nei Găgeanu Irina în funcţia de Asistent personal al 

persoanei cu handicap. 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE ; 
Având în vedere referatul nr.2108 din 29.06.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune încadrarea pe durată determinată a d-nei Găgeanu 
Irina în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap; 

In conformitate cu prevederile: 
• H.G.R. nr.427/2001 privind încadrarea drepturile şi obligaţiile asistentului personal; 
• art. 10 şi 12 alin.(2), 55 lit.a. şi 56 lit.i. 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 : 

Art.1. (1) în perioada 01.07.2022 - 17.04.2024, d-na Găgeanu Irina cu 
CNP. 2590506382747, domiciliat în corn. Lădeşti, sat Chiriceşti, se încadrează cu contract 
de muncă pe perioadă determinată 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. 

(3) începând cu data de 17.04.2024, contractul de muncă va înceta de drept. 
Art.2. D-na Găgeanu Irina va presta activitatea de îngrijire a soţului său 

Găgeanu Ion, domiciliată în corn.Lădeşti, sat Chiriceşti, persoană cu handicap grav 
conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr.2020/18.04.2022 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; 

NTRASEMN 

29 iunie 2022 

INTRU LEGALITATE, 
;NERAL COMUNĂ 
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DISPOZIŢIA NR. 97/2022 
1 

Privitoare la: încadrarea d-lui Muşat ion Darían în funcţia de Asistent personal al 
persoanei cu handicap. 

Primarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE ; 
Având în vedere referatul nr. 2118 din 30.06.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune încadrarea pe durată determinată a d-lui Muşat 
lon-Darian 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.(2), 55 lit.a. şi 56 lit.i. 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 : 

Ar t .1 . (1) în perioada 01.07.2022 - 08.09.2023, d-l Muşat lon-Darian cu 
CNP. 1980526385589, domiciliat în corn. Lădeşti, sat Popeşti, se încadrează cu contract 
de muncă pe perioadă determinată în funcţia de Asistent personal al persoanei cu 
handicap, gradaţia 1 cu un salariu total lunar brut stabilit de 2.741 lei, cumpus din salariul 
de bază de 2.550 lei şi 191 lei spor de vechime. 

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

(3) începând cu data de 08.09.2023, contractul de muncă va înceta de drept. 
Art.2. D-l Muşat lon-Darian va presta activitatea de îngrijire a bunicii sale 

Băbuş Măria domiciliată în corn.Lădeşti, sat Popeşti, persoană cu handicap grav conform 
certificatului de încadrare în grad de handicap nr.3050/21.06.2022 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 iunie 2022 

NTRASEMNE 
SECRETA 

Io 

RU LEGALITATE, 
fNERAL COMUNĂ 
IUTĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 98/2022 
S 

Privitoare la : suspendarea plătii ajutorului social acordat persoanei singure 
STAMA CRISTIAN. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.2133/01.07.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune suspendarea plăţii ajutorului social acordat 
persoanei singure STAMA CRISTIAN. începând cu data de 01.07.2022, urmare a 
neefectuării orelelor de muncă stabilite în beneficiul comunităţii. 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 6 alin.(2), şi art.16 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• art.33 al in. l l i t .a. din H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind aplicarea Legii nr.416/2001, 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 iulie 2022, se suspendă plata ajutorului social 
acordat persoanei singure STAMA CRISTIAN, cu CNP. 1640217323930, urmare a 
neefectuării orelelor de muncă stabilite în beneficiul comunităţii 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compartimentul de asistenţă socială, care o va comunica titularului ajutorului si 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. 

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

Lădeşti, 1 Iulie 2022 

CHE 
CONTRASEMNEAZ 

SECRETAR 
Io 

U LEGALITATE, 
AL COMUNĂ 
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P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 99/2022 
9 

Privitoare la : suspendarea plătii ajutorului social acordat persoanei singure 
ISPRĂVNICELU OCTAVIAN. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.2134/01.07.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune suspendarea plăţii ajutorului social acordat 
persoanei singure ISPRĂVNICELU OCTAVIAN. începând cu data de 01.07.2022, urmare 
a neefectuării orelelor de muncă stabilite în beneficiul comunităţii. 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 6 alin.(2), şi art.16 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• art.33 alin. 1 .lit.a. din H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind aplicarea Legii nr.416/2001, 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 iulie 2022, se suspendă plata ajutorului social 
acordat persoanei singure ISPRĂVNICELU OCTAVIAN, cu CNP.1611111382752, urmare 
a neefectuării orelelor de muncă stabilite în beneficiul comunităţii 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compartimentul de asistenţă socială, care o va comunica titularului ajutorului si 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. 

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

Lădeşti, 1 Iulie 2022 

CONTRASEMNEAZ^eNT^üLEGALITATE, 
SECRETARGENBRAL COMUNĂ 

lon\ENU^Ă 

PRIMAR, |) 
Nîcotae IORDACHE 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 100/2022 
Privitoare la: constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de 

"Reparaţii gard " la Târgul comunal Lădeşti 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere: 

• adresa nr. 141/27.06.2022 a S.C.BRICUS COM S.R.L. - executantul 
lucrărilor de " Reparaţii gard' la Târgul comunal Lădeşti, prin care solicită efectuarea 
recepţiei la terminarea lucrărilor; 

• referatul nr.2112/29.06.2022 al Compartimentului de achiziţii publice şi 
investiţii; 

în conformitate cu prevederile art. 11. alin .(1) şi art. 13 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; 

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. Se constituie Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor:" Reparaţii 
gard" la Târgul comunal Lădeşti, care va avea loc în data de 05.07.2022 la ora 10,00 în 
următoarea componenţă: 

Preşedinte: Bunescu Valeriu 
Membrii: Popescu Constantin 

Nicolescu Constantin 

Secretar comisie: Stanciu Melania 

Invitaţi: Călbărău Cosmin 

- reprezentant investitor . 
- reprezentant primărie. 
- inginer specialist. 

- consilier achiziţii publice şi investiţii; 

- Reprezentant constructor. 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
membrilor comisiei şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea 

Lădeşti 1 iulie 2022; 

PRIMA 
Nicolae IORDAC 

CONTRASEMNEAZĂ PENT^tTLEGALITATE, 
SECRETAR G E N I A L COMUNĂ 

Ion E N U W 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 101/2022 
1 

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

u 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

Având în vedere referatul nr. 2268 din 15 iulie .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 vineri 22 iulie 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, 15 iulie 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IORDACHE 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECR 

LEGALITATE, 
L COMUNĂ 
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PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al şedinţei ordinare din luna iulie 2022 

* 9 

Nr 
.crt 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

supus 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 
căriea i-a 

fost transmis 
spre avizare 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare Secretar 
general 
comună 

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

Primarul 
comunei 

Comisiile 
Nr. 1 şi 3 

3. Proiect de hotărâre nr. 38/14.07.2022 privind 
rectificvarea bugetului local. 

Primarul 
comunei 

Comisia 
nr. 1 

4. Proiect de hotărâre nr.39/15.07.2022 Privitor la 
aprobarea folosirii unei sume din excedentul bugetului 
local - fondul de intervenţie, pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2022. 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
Nr. 1 şi 2 

5. DIVERSE 

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 ONTRASEMNE 

SECRETA 
TRtXLEGALITATE, 
AL COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

* • 

DISPOZIŢIA NR. 102/2022 
Privitoare la aprobarea folosirii unei sume din excedentul bugetului activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 2320 din 21 iulie 2022 al compartimentului 

financiar contabil; 
în conformitate cu prevederile: 

• Ordinului nr.271/2015 al M.F.P. pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice privind execuţia bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor 
publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
si activităţilor finanţate integral din venituri proprii. 

• art. 57 alin.(1), (1 1) şi (2) din Ordinul nr. 720/2014 al M.F.P. pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri si cheltuieli ale 
instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii si activităţilor finanţate integral din venituri proprii, 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 ar\. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

DISPUNE : 
Art.1. (1) Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii a sumei de 99.710,10,00 le i , pentru finanţarea cheltuielilor de 
personal şi materiale, la cap. 70.10.50 : "locuinţe, servicii şi dezvoltare publică ". 

(2) Suma ce se utilizează din excedentul anilor precedenţi, se transferă prin 
ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului in 
contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din 
excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compartimentul financiar contabil. 

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

«st i , 22 iulie 2022 

PRIMAR, 
^Ş*Nicolae lORDApHE 

CONTRASEMNI 
SECRETAR (ÉENERy 

lorVENUTÄ 

J_ŞGALITATE, 
L COMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 103/2022 
Privitoare la: acordarea indemnizaţiei de însoţitor persoanei cu handicap 

Mazilu Eugenia . 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr. 2373/01.08.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială prin care se propune acordarea indemnizaţiei de însoţitor d-nei Mazilu 
Eugenia, cu domiciliul în domiciliul în Comuna Lădeşti, sat Dealul Corni - persoană cu 
handicap grav conform certificatului de încadrare în grad de handicap 
nr.3379/14.07.2022 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. începând cu data de 1 august 2022, se acordă indemnizaţie de 
însoţitor d-nei Mazilu Eugenia, cu CNP 2290501382744, cu domiciliul în domiciliul în 
Comuna Lădeşti, sat Dealul Corni - persoană cu handicap grav conform certificatului de 
încadrare în grad de handicap nr. 3379/14.07.2022 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, 1 august 2022 

PRIMAR, 
Nicolae IORDAC 

COlspuK'âEM N E A^Ăfpe 
gr; SECRET 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 104/2022 
9 

Privitoare la : suspendarea plăţii ajutorului social acordat familiei d-lui Ţuicu 
Gheorghe. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.2374/01.08.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune suspendarea plăţii ajutorului social acordat familiei 
d-lui Ţuicu Gheorghe. începând cu data de 01.08.2022, urmare a neefectuării orelelor de 

muncă stabilite în beneficiul comunităţii. 
în conformitate cu prevederile: 

• art. 6 alin.(2), şi art.16 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• art.33 alin.l.lit.a. din H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind aplicarea Legii nr.416/2001, 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 august 2022, se suspendă plata ajutorului 
social acordat familiei d-lui Ţuicu Gheorghe, cu CNP. 1590506382761, urmare a 
neefectuării orelelor de muncă stabilite în beneficiul comunităţii 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compartimentul de asistenţă socială, care o va comunica titularului ajutorului si 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. 

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

Lădeşti, 1 august 2022 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 105/2022 
Privitoare la : suspendarea plăţii ajutorului social acordat familiei d-nei Mărăcine 

Niculina. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.2375/01.08.2022 al compartimentului de 

asistenţă socială, prin care se propune suspendarea plăţii ajutorului social acordat familiei 
d-nei Mărăcine Niculina începând cu data de 01.08.2022, urmare a neefectuării orelelor 

de muncă stabilite în beneficiul comunităţii. 
în conformitate cu prevederile: 

• art. 6 alin.(2), şi art.16 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• art.33 alin. 1 .lit.a. din H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind aplicarea Legii nr.416/2001, 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 august 2022, se suspendă plata ajutorului 
social acordat familiei d-nei Mărăcine Niculina, cu CNP.2890417280881, urmare a 
neefectuării orelelor de muncă stabilite în beneficiul comunităţii 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
compartimentul de asistenţă socială, care o va comunica titularului ajutorului si 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. 

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

Lădeşti, 1 august 2022 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 106/2022 
1 

PRIVITOARE LA : desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea prevederilor 
referitoare la combaterea buruienii ambrozia la nivelul UAT Comuna Lădesti 

O 

O 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere Circulara nr.8090/24.06.2022 a Instituţiei Prefectului 

Judeţul Vâlcea privitoare la obligaţiile autorităţilor administaţiei publice locale de a stabili 
măsuri pentru combaterea buruienii ambrosia; 

în conformitate cu prevederile: 
• art.5 din Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările şi 

completările aduse de Legea nr. 129/2020; 
• H.G. nr.707 din 5 septembrie 2018 pentru aprobareaNormelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruieniiambrosia, modificată şi 
completată prin H.G.nr. 17/2021; 

• art. 155 alin.(1) lit (a) şi (e) şi alin.(5).lit.(c).şborate cu prevederile art.129 alin.(7) 
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 prezentei dispoziţii, se desemnează persoanele 
responsabile cu aplicarea la nivelul UAT Comuna Lădeşti a prevederilor Legii nr.62/2018 
privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. 
nr.707 din 5 septembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 62/2018, cu modificările şi completările ulterioare : 

- Băjan Cristian - viceprimarul comunei 
- Pieloiu Daniel - tehnician cadastru 
- Popescu Constantin - agent agricol 
Art.2. Persoanele nominalizate la art.1. vor verifica şi identifica terenurile 

infestate cu buruiana ambrozia de pe raza comunei şi vor întocmi documentele prevăzute 
de lege. 

Art.3. Se împuterniceşte dl. Băjan Cristian - viceprimarul comunei să 
constate şi să aplice sancţiunile prevăzute pentru nerespectarea prevederilor legale 
pentru combaterea buruienii ambrozia. 

Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
persoanelor nominalizate la art.1. şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în termen de 
10 zile de la data emiterii. 

Lădeşti, 3 august 2022 

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
Nicolae IORDACHE SECRETAR GÉNÉRAL COMUNĂ 

NUTA 



COMUNA LADEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 107/2022 
1 

Privitoare la : stabilirea de măsuri organizatorice pentru buna funcţionare a 
bâlciului tradiţional de Obrejenie din data de 6 august 2022 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere referatul nr.2424./05.08.2022 al viceprimarului comunei 

privitor la stabilirea de măsuri organizatorice pentru buna funcţionare a bâlciului 
tradiţional de Obrejenie din data de 6 august 2022; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii nr. 38/22.07.2022 a Consiliului Local 
al Comunei Lădeşti privind organizarea bâlciului tradiţional de "Obrejenie" din data de 6 
august 2022._ 

în conformitate cu prevederile: 
• art.12 lit."k" din H.G.R. nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Regulamentul de Organizare si Funcţionare a pieţei mixte şi a bâlciurilor 

tradiţionale din comuna Lădeşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Lădeşti 
nr. 17/29.09.2004; 

• art. 154 alin.(4), art.155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).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. în vederea asigurării unor servicii necesare desfăşurării în condiţii 
optime a bâlciului tradiţional de Obrejenie din data de 6 august 2022, se stabilesc 
următoarele măsuri: 

• Domnul Ţică Costel - muncitor al Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi 
Canalizare din subordinea Consiliului! Local al Comunei Lădeşti, se împuteniceşte să 
încaseze taxa de utilizare a WC-ului public din incinta târgului comunal, în valoare de 1 
leu/utilizator, prevăzută la pct. 6 din Anexa Hotărârii nr. 38/22.07.2022 a Consiliului Local 
al Comunei Lădeşti privind organizarea bâlciului tradiţional de "Obrejenie" din data de 6 
august 2022. 

• Pentru încasarea taxei, se vor utiliza Bonuri personalizate cu valoare fixă de 1 leu, 
cu serii de la 2501 la 2900. 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 
viceprimarului comunei, d-lui Tică Costel - în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Vâlcea. 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 108/2022 
I 

Privitoare la: acordarea indemnizaţiei de însoţitor persoanei cu handicap grav 
Chiţu Elena, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere: 
-cererea nr. 2186/07.07.2022 a d-lui Stanciu Ion Claudiu - asistent personal 

al persoanei cu handicap grav Chiţu Elena, prin care solicită acordarea concediului de 
odihnă pe anul 2022; 

- referatul nr.2457/10.08.2022 al d-nei Diculescu Elena - referent asistenţă 
socială, prin care propune acordarea persoanei cu handicap grav a unei indemnizaţii 
echivalente cu salariul net al asistentului personal, urmare a imposibilităţii asigurării unui 
înlocuitor al asistentului personal; 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 37 alin.(1) lit."c" şi alin.(3) şi art.43 alin.(1) din din Legea nr.448/2006 

privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - R - cu modificările şi 
completările ulterioare 

• art. 146 alin. (1) şi (2) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii - R - cu modifică
rile şi completările ulterioare; 

• 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(a) şi (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.în perioada 01.VIII - 30.VIII.2022 corespunzătoare concediului de 
odihnă pe anul 2022 al d-lui Stanciu Ion Claudiu - asistent personal al persoanei cu 
handicap, se acordă indemnizaţie pentru însoţitor persoanei cu handicap grav Chiţu Elena. 

Art.2. Valoarea indemnizaţiei acordate este echivalenta cu salariul net al 
asistentului personal debutant gradaţia 0. 

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată către: 
• Compartimentul de asistenţă socialkşi compartimentul contabilitate. 
• Persoana asistată şi asistentul p^fcdnal al acesteia ; 
• Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlce 

PRIMAR, 
Nicolae IORD 

Lădeşti 10 august 2022 

CONTRASEMNEAZĂ PE 
SECRETAR GENE 

Ion ENUTA 

.ITATE, 
fOMUNĂ 



COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 109/2022 
9 

Privitoare la: acordarea indemnizaţiei de însoţitor persoanei cu handicap grav 
Călinoiu Gheorghe, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 
Având în vedere: 
-cererea nr. 2187/07.07.2022 a d-nei Călinoiu Elena - asistent personal 

al persoanei cu handicap grav Călinoiu Gheorghe, prin care solicită acordarea concediului 
de odihnă pe anul 2022; 

- referatul nr.2458/10.08.2022 al d-nei Diculescu Elena - referent asistenţă 
socială, prin care propune acordarea persoanei cu handicap grav a unei indemnizaţii 
echivalente cu salariul net al asistentului personal, urmare a imposibilităţii asigurării unui 
înlocuitor al asistentului personal; 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 37 alin.(1) lit."c" şi alin.(3) şi art.43 alin.(1) din din Legea nr.448/2006 

privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - R - cu modificările şi 
completările ulterioare 

• art. 146 alin. (1) şi (2) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii - R - cu modifică
rile şi completările ulterioare; 

• 155 alin.(1) lit (d) şi alin.(5).lit.(a) şi (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.în perioada 01.VIII - 30.VIII.2022 corespunzătoare concediului de 
odihnă pe anul 2022 al d-nei Călinoiu Elena - asistent personal al persoanei cu handicap, 
se acordă indemnizaţie pentru însoţitor persoanei cu handicap grav Călinoiu Gheorghe. 

Art.2. Valoarea indemnizaţiei acordate este echivalenta cu salariul net al 
asistentului personal debutant gradaţia 0. 

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată către: 
• Compartimentul de asistenţă socială şi compartimentul contabilitate. 

Persoana asistată şi asistentul personal al acesteia ; 
Instituţia Prefectului - Judeţul yâtcşa; 

Lădeşti 10 august 2022 

ALITATE, 
UNĂ 

PRIMAR* 
Nicolae IORD 

^ 8 L 
CONTRASEMNEAZĂ PE 

SECRETAR GENE 
Ion ENUTA 



COMUNA LADEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 110/2022 
I 

privitoare la: desemnarea persoanelor responsabile la nivel UAT Lădesti să 
raporteze informaţii în platforma informatică SALT 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE 
Având în vedere: 

• adresa nr.9446/26.07.2022 a Instituţiei Prefectului Vâlcea privitoare la desemnarea 
persoanelor responsabile la nivel UAT Lădeşti cu raportarea de informaţii in 
platforma informatica SALT; 

• referatul secretarului general al comunei, înregistrat la nr.2353/05.08.2022 prin care 
propune desemnarea persoanelor responsabile cu raportarea de informaţii in 
platforma informatica SALT; 

în conformitate cu prevederile art.17 lit.b), alin. (3) si (4) din HG 
nr.800/2022 pentru organizarea, funcţionarea si atribuţiile Comitetului tehnic interminsterial 
pentru descentralizare si a grupurilor de lucru pentru descentralizarea competentelor; 

In temeiul dispoziţiilor art.196 alin.1 lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. Se desemnează următoarele persoane responsabile la nivel UAT 
Lădesti cu raportarea de informaţii in platforma informatica SALT: 

- Raportor titular - Melania STANCIU - Consilier achiziţii publice. 
- Raportor supleant - Elena CUMPĂNAŞU - Consilier compartiment financiar contabil 
- UtilizatorA/erificator de date - Elena CUMPĂNAŞU 

Art.2. Datele de identificare ale persoanelor desemnate la art.1 precum si 
serviciile publice descentralizate pentru care persoanele desemnate au responsabilitatea 
raportării/gestionării în platforma informatică SALT sunt prevăzute în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.3. Secretarul general al comunei Lădesti va comunica prezenta dispoziţie 
Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea şi persoanelor nominalizate la art.1. 

Lădeşti, 12 august 2022 


