
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 33/2021 
Privitoare ia : anularea organizării bâlciul tradiţional de Obrejenie din data de 

6 august 2021 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, într-unit în şedinţa 
ordinară din data de 30 iulie 2021 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 
11 în funcţie; .. 

Având, ales ca preşedinte de şedinţă pe d l Gons.Minai Gabriel ZAMFIR; 
Luând în dezbatere 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.2200/22.07.2021 al primarul 
comunei Lădeşti; 

• Referatul de necesitate nr.2201/22.07.2021 al Şefului Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă; 

• Raportul comisiei de specialitate nr. î a consiliului local; 
Ţinând cont de raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul 

legalităţii, întocmit de secretarul comunei înregistrat sub nr.2202/22.07.2021 
în conformitate cu prevederile. 

• H.G. Nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 
cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

• H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă 
în unele zone publice ,cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul de Organizare si Funcţionare a pieţei mixte şi a bâlciurilor tradiţionale 
din comuna Lădeşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Lădeşti 
nr. 17/29.09.2004; 

• art. 129 alin.2 lit.b şi alin.4. lit.c. din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 
eu modificările şi completările ulterioare ; 

în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1), (3) lit.g. 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 9 voturi pentru şi două împotrivă , 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. în scopul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, în 
anul 2021 se anulează organizarea bâlciului tradiţional de „Obrejenie" din data de 6 
august. 

Art.2. Secretarul general comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
hotărâre şi o va comunica Primarului comunei şi Instituţiei Prefectului-judeţul Vâlcea 

Lădeşti, 30 iulie 2021 
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