COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 1/2021
Privind acordul de schimbare temporară a destinaţiei imobilului Sală de educaţie
şcolară în Structură medicală - centru de vaccinare

fizică

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
extraordinară de îndată
din data de 14 ianuarie 2021 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 în
funcţie;
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l cons. Ion LIXANDRU ;
Luând în dezbatere referatul de aprobare nr.27/06.01.2021 al primarului
comunei privind acordul schimbării temporare a destinaţiei imobilului Sală de educaţie
fizică şcolară din incinta Liceului Teoretic "Virgil Ierunca" Lădeşti în Structură medicală centru de vaccinare;
Având în vedere:
• Adresa nr.76/04.01.2021 a Instituţiei Prefectului - Judeţului Vâlcea, privitoare la
organizarea centrelor de vaccinare;
• Adresa nr.5/06.01.2021 a Liceului Teoretic 'Virgil Ierunca" Lădeşti;
• Avizele comisiilor de specialitate nr.1 şi 2 ale Consiliului Local Lădeşti;
Ţinând cont de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de
hotărâre întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.28/06.01.2021;
în conformitate cu prevederile:
• pct. VII. 1. lit a) din Anexa la O.M.S. nr.2171/2020 pentru stabilirea Normelor privind
autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19
• art.129 alin.2. lit. (c), art. 286 şi 287 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.g. şi art.196 âlin.{1).lii:,_a_din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările-şi completările ulterioare cu un
număr de 10 voturi pentru şi o abţinere ,
HOTĂRĂŞTE:
A r t 1 . Se dă acordul de schimbare temporară a destinaţiei imobilului
Sală de educaţie fizică şcolară din incinta Liceului Teoretic " Virgil Ierunca" Lădeşti, în
Structură medicală - centru de vaccinare, pe perioada de desfăşurare a campaniei
de vaccinare împotriva. COVID-19.
Art.2. Schimbarea temporară a destinaţiei imobilului se va realiza prin
hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea.
Art.3. Secretarul general al comunei va proceda la aducerea la cunoştinţă
publică a prezentei hotărâri şi o va comunica Primarului comunei , Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea.
Lădeşti, 14 ianuarie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
cons. Ion LIXANDRl

C O N T R A S E hLN-E^TZA,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ

