PROCES

-VERBAL

încheiat astăzi, 31 august 2022, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea
Convocarea şedinţei a fost realizată prin Dispoziţia nr. 112/25.08.2022 a Primarului
comunei Lădeşti.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul , secretarul general al comunei, contabilul
şi toţi consilierii locali.
Primarul comunei, în calitate de convocator, declară deschisă şedinţa şi dă citire
proiectului ordinii de zi.
Conform dispoziţiei de convocare, proiectul ordinii de zi cuprinde:
Nr
.crt

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii

1.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare

2.

Proiect de hotărâre nr. 40/2022 privitor al alegerea
preşedintelui de şedinţă.
Proiect de hotărâre nr.41/2022 privitor la aprobarea
execuţiei Bugetului local al Comunei Lădeşti şi a
Bugetului activităţii finanţate integral din venituri la 30
iunie 2022, pe cele două secţiuni de funcţionare şi
dezvoltare.
Proiect de hotărâre nr.42/2022 privitor la aprobarea
Notei conceptuale, temei de proiectare pentru investiţia
"Reabilitare gospodărie de apă din cadrul sistemului
public de alimentare cu apă."
Proiect de hotărâre nr.43/2022 privitor la desemnarea
reprezentanţilor Consilului Local Lădeşti în Consiliul de
Administraţie al Liceului Teoretic "Virgil Ierunca" Lădeşti.
Proiect de hotărâre nr.44/2022 privitor la înlocuirea
Secretarului Consiliului de Administraţie al Clubului
Sportiv Tractorul Lădeşti.
DIVERSE

3.

4.

5.

CD

7.

Iniţiatorul
proiectului/
materialului
supus
dezbaterii
Secretar
general
comună
Primarul
comunei
Primarul
comunei

Comisia de
specialitate
căriea i-a
fost transmis
spre avizare

Comisia nr. 3
Comisia
nr. 1

Primarul
comunei

Comisia
Nr. 1

Primarul
comunei

Comisia
nr.2

Primarul
comunei

Comisiile
nr.2 şi 3

Primarul propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:
1.
2.

Proiect de hotărâre nr.45/2022 privitor la aprobarea folosirii unei sume din excedentul
bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2022
Proiect de hotărâre nr.46/2022 privitor la rectificarea bugetului local

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

,

1

Punctul nr.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.40/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă iniţiator - primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de legalitate al secretarului
comunei, raport favorabil comisia de specialitate nr.3.
Preşedintele de şedinţă ales în condiţiile art. 123 alin.1. din Codul administrativ, d-l
Cismaru Constantin, şi-a terminat mandatul, fiind necesară alegerea altui preşedinte de
şedinţă.
D-l Stanciu Gheorghe propune pe d-l Zamfir Gabriel pentru preşedinte de şedinţă.
Supusă la vot, propunerea,este aprobată cu 11 voturi pentru, astfel d-l Zamfir Gabriel
este ales ca preşedinte de şedinţă pe perioada august - octombrie 2022.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă H.C.L nr.41/2022.
Punctul 3. Proiect de hotărâre nr.41/2022 privitor la aprobarea contului de execuţie
a Bugetului local al Comunei Lădeşti, a Bugetului activităţii finanţate integral din venituri
proprii şi din subvenţii la 30.06. 2022, pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare şi a
situaţiilor financiare anuale inclusiv anexelor acestora. - prezintă primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate
al secretarului comunei, raport favorabil comisia de specialitate nr.1.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Fără discuţii.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr. 42/2022.
Punctul 4. Proiect de hotărâre nr.42/2022 privitor la aprobarea Notei conceptuale,
temei de proiectare pentru investiţia "Reabilitare gospodărie de apă din cadrul sistemului
public de alimentare cu apă." - prezintă primarul comunei
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate
al secretarului comunei, raport favorabil comisia de specialitate nr.1.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
La şedinţă participă şi d- Bălan
reprezentatnt al proiectantului, care prezintă în
detaliu situaţia existentă şi propunerile din documentaţie.
D-l Dragnea Sabin propune ca la realizarea acestei investiţii să se aibă în vedere şi
înlocuirea membranei de cauciuc de la bazinul de apă.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr. 43/2022.
Punctul 5. Proiect de hotărâre nr.43/2022 privitor la desemnarea reprezentanţilor
Consilului Local Lădeşti în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic "Virgil Ierunca"
Lădeşti. - prezintă primarul comunei.
Proiectul este însoţit de solicitarea liceului, referat de aprobare, raport de legalitate al
secretarului comunei, raport favorabil comisia de specialitate nr.2.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Prin proiect se propune desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului local al Comunei
Lădeşti în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic "Virgil Ierunca " Lădeşti, consilierii
locali Stanciu Gheorghe şi Andronache llie
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru.
Se adoptă Hotărârea nr. 44/2022.

Punctul 6. Proiect de hotărâre nr.44/2022 privitor la înlocuirea Secretarului
Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti - prezintă primarul
comunei.
Proiectul este însoţit de solicitarea de înlocuire a actualului secretar al clubului,
referat de aprobare, raport de legalitate al secretarului comunei, raporte comisiile de
specialitate nr.2.şi 3,
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Fără discuţii.
Prin proiect se propune desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului local al Comunei
Lădeşti în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic "Virgil Ierunca " Lădeşti, consilierii
locali Stanciu Gheorghe şi Andronache llie
Prin proiect se propune înlocuirea la cererea d-lui Stanciu Gheorghe, desemnat ca
Secretar al Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti prin Hotărârea
nr. nr.7/28.01.2022,, acestuia, cu d-l Omeag Gheorghe.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 45/2022.
Punctul 7. Proiect de hotărâre nr.45/2022 privitor la aprobarea folosirii unei sume din
excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul
2022 . - prezintă primarul comunei.
Proiectul este însoţit de referat de aprobare, raport de specialitate, raport de legalitate
al secretarului comunei, raport favorabil comisia de specialitate nr.1.
Nu au fost formulate şi depuse amendamente.
Prin proiect se propune utilizarea din excedentul bugetului local, pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe 2022 a sumei totale de 22.500 lei , pentru investiţia
"Reabilitare drumuri comunale şi săteştr.
Fără discuţii.
Supus la vot, votat cu 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 46/2022.
•

Punctul 8. Proiect de hotărâre nr.46/2022 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 11 voturi pentru. Se adoptă Hotărârea nr. 47/2022.
t

•
•
•

Punctul 9. - DIVERSE.
Dragnea Sabin - având în vedere faptul că a fost format o echipă de fotbal, se impune
acordarea unei atenţii deosebite terenului de sport, care a fost lăsat în paragină.
Primarul nu s-a ocupat de el, deşi a avut două mandate anterioare de viceprimar.
Cismau Constantin - la podul peste Cerba de la Măldăreşti trebuia făcută o variantă
de trecere, pe lângă pod, nu aşa ocolitoare. Primarul să discute cu constructorul.
Stanciu Gheorghe - ţine să menţioneze faptul că bâlciul de Obrejenie a fost organizat
foarte bine şi felicită primarul, viceprimarul, comisia de încasare, comisia economică,
consiliul local şi toţi organizatorii pentru asta.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces v e r b a l ^
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cons. ZjmifirGaJjriel
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