COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 17/2020
Privitoare la aprobarea nomenclatorului arhivistic actualizat
Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
publică ordinară din data de 24 decembrie 2020 la care participă un număr de 10 consilieri
din totalul de 11 in funcţie ;
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l consilier Ion LIXANDRU ;
Luând în dezbatere:
> Referatul de aprobare nr.4233/16.12.2020 a proiectul de hotărâre iniţiat de
primarul comunei prin care se propune actualizarea Nomenclatorului
arhivistic aprobat prin Hotărârea nr.30/26.07.2013 a Consiliul Local Lădeşti
> raportul de specialitate nr.4234/16.12.2020
> raportul comisiilor de specialitate nr. 2 şi 3 din cadrul Consiliului Local;
Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre
întocmit de secretarul comunei Lădeşti ;
în conformitate
cu prevederile :
- > art. 8 din Legea nr. 16/1996 privind arhivele naţionale , republicată;
> art. 129 alin.1. şi 14. din O. U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. 1. şi 196 alin.(1) îit. a. din Ordonanţa de
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
cu un număr de 10 voturi pentru,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Nomenclatorul arhivistic al creatorilor de arhivă ai U.A.T.
Lădeşti, actualizat, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. După aprobare, nomenclatorul arhivistic actualizat, va fi înaintat spre
avizare Direcţiei Judeţene Vâlcea a Arhivelor Naţionale.
Ârt.3. La data prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Nomenclatorului.
arhivistic al creatorilor de arhivă ai U.A.T. Lădeşti, aprobat prin Hotărârea nr.30/26.O7.2013
a Consiliul Local Lădeşti.
Art.4. Primarul comunei, prin Compartimentul registratură, relaţii cu publicul şi
arhivă va iua măsuri pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.5. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta
hotărâre prin afişare la sediul Consiliului Local şi publicare pe site-ul oficial al comunei:
www.primaria-ladesti.ro şi o va comunica Primarului comunei, Compartimentului
registratură, reiaţii cu publicul şi arhivă şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea ;
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