
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 23/2021 
Privitor la aprobarea folosirii unei sume din excedentul bugetului local, pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2021. 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28 mai 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 Mihai-Gabriel ZAMFIR. ; 
Luând în dezbatere: 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre prezentat de primarul comunei; 
.-• raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1433/20.05.2021 ; . 

• raportul comisiei de specialitate nr. 1. a Consiliului Local Lădeşti 
Tinand cont de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de 

hotărâre, întocmit de secretarul comunei; 
în conformitate cu prevederile: 

• art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• art.129 aiin.2. lit. (b) şi alîn.4. lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administra
tiv, cu modificările si completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art, 139 alin.(1), (3) .lit.a. şi art. 196 alin.(1) lit. "a" 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu-un număr de 11 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 
* 

Art.1. Şe aprobă utilizarea din excedentul bugetului local pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe 2021 asumei totale de 1.054.201,07 lei .pentru 
următoarele investiţii: 

• Refacere podeţ în sat Păsculeşti, km.0+300 164.000,00 lei 
• Refacere pod în satul Păsculeşti, Km. 0+480 586.000,00 lei 
• Refacere platformă drumuri de interes local în satele 304.201,07 lei . 

Găgeni (2,5 km), Cermegeşti (1,1 km),Chiriceşti (0,7 km) 
'Lădeşti <1km), Popeşti (0,2 km), Ciumagi (2 km.) 

Art.2. Primarul va lua măsuri pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a . 
prezentei hotărâri, informând Consiliul Local asupra modului de aducere la îndeplinire. 

Art.3. Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre si 
o : va comunica Primarului comunei, Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea 


