
P R O C E S -^ -ETTEre^ 

lncheiatastăzir224trtie 2022, îivşedinţa oramăraX^nsilMuLţggg^ 
-Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea •• j v_ 

Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr. 101/15.07.2022 a Primarului 
comunei Lădesti. ' 

J_a şedinţă participă primarul ^secretarul general al comunei toţi consiljeru locali şi 
contabil - d-na Cumpămnasu Elena: Lipseşte viceprimarul comunei, Băjan Cr i s t i an—-r— 

da citire "Primarul comunei, în uaHlale de convocator, declară deschisă şedinta_si 
proiectului ordinii de zi. . - " • 

Conform dispoziţiei de convocare, proiectul ordinii de zi cuprinde: 

Nr 
.crt 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

Comisia de 
specialitate' 
căriea i-a 

supus 
dezbaterii 

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 auqust 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 anui 2022. 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
Nr. 1 şi 2 

5. DIVERSE 

Supusă la vot, ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. . 

Se trece la dezbateri. 

PUnctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 
Secretarul general al comunei supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, 

care este aprobat cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru). 

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

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

Prin proiect se propune' organizarea bâlciului tradiţional de "Obrejenie"-din data de 
6 august 2022, stabilirea tarifelor speciale şi a comisiei pentru încasarea tarifelor stabilite. 

1 -



se . - nu au fosf formulate şi dopuso amendamente. 
Şe supunJa yoLtarifeJe prop'use şi se înregistrează an număr de ICi vuluii ptniUu. 

--Pentrt^oomisiâ-de^Tncasare, prin pioiecL a l o ş t ^ r ^ u ş j ^ o ^ ^ 
îgrrominalizaii. - , — - — — — - r l-ttmioiţa-sidotcon EiiiRîilglgîlfJlÎ 

Discuţii :Staociu Gheorghe - primarul-sa argumenteze de CU nu i-a proţ: 
-angajatul târgului la taxare ~ =_ ] ^ • 

R^cpnriQ primar" S p Hppăsesc cele 20 ore prevăzute prin contractul de muncă cu Y2 
norma. 

Se fac propanerrpentru componenţa comisiei': 
~Stăneci Florin piupunerpe-Banescu Valeriu şî Fănăsoiu-Gfc 

Dumitru. 
Nu mai sunt âlte-propuneri. 

Lpe_Elocescu_ 

Supusă la vot componennţa comisiei, se aprobă cu 8 voturi pentru şi două abţineri. 
Se supune1avot final proiectul de hotărâre. -
Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 38/2022. 

• Punctul 3. Proiect de hotărâre nr.38/14.07.2022 privind rectificarea bugetului local 
de venituri şi cheltuieli ^iniţiator primarul comunei. - . 

, Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate 
al secretarului comunei, aviz favorabil comisia de specialitate nr. 1. 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. Fără discuţii. . * 
Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 39/2022. 

Punctul 4 . Proiect de hotărâre nr.39/15.07.2022 privind, aprobarea folosirii unei 
sume din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
pe anul 2022. - iniţiatror primarul comunei. 

Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate 
al secretarului comunei, aviz favorabil comisiile de specialitate nr.1. şi 2. 

Se propune utilizarea sumei de 51.000 tet din excedentul bugetului local, în vederea 
finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe 2022, pentru investiţia "Construire teren de 
sport multifuncţional, tip II., împrejmuire şi instalaţie de nocturnă, Corn. Lădeşti, Liceul Virgil 
Ierunca, jud. Vâlcea". . ' . " . 

Nu au fost formulate şi depuse amendamente. Fără discuţii. 
Supus la vot, votat cu 10 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 40/2022. 

Punctul.5. - DIVERSE. 
Zamfir GabrieJ - să şe aibă în vedere faptul că odată cu devierea circulaţiei din satul 

Măldăreşti urmare a lucrărilor de la podul Cernei, se va crea o aglomeraţie Toiarte mare în 
ziua târgului. 

Dragnea Sabin - în ziua târgului să nu se lase negustori in zona drumului,pentru a nu 
se crea situaţii periculoase pentru participanţii la trafic. Activităţile comerciale să se 
desfăşoare numai în incinta târgului. 

Bunescu Valeriu - viceprimarul riu l-a lăsat pe taxator la târg să taxeze autovehiculele 
le poartă. De ? De ce nu epresent să răspundă ? . J 

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

PREŞEDINTE DE.ŞEDINŢA, 
Cons. Constantin CISMARU 

SECRETAFUpENERAL COMUNA, 
lc)n E^UŢĂ 


