
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 41/2021 
Privitoare la : modificarea şi completarea H.C.L. nr. 37/31.08.2021 privind 

desemnarea reprezentantului Consilului Local Lădeşti în Consiliul de administraţie al 
Liceului Teoretic "Virgil Ierunca " Lădeşti. 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară din data de 04.10. 2021 la care participă un număr de 6 consilieri din totalul 
de 11 în funcţie; 

Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l cons.Florin STĂNECI; 
Luând în dezbatere: 

• Referatul de aprobare nr. 2884/23.09.2021 la proiectul de hotărâre iniţiat de 
primarul comunei Lădeşti; 
Adresa i 202* retic "Virgil Ierunca 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2. a Consiliului Local; 
Ţinând cont de raportul sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre al 

Secretarului general al comunei, înregistrat sub nr.2885/23.09.2021; 
în conformitate cu prevederile: 

• art. 96 alin.(2) lit.b. drn Legea .educaţiei naţionala nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

• art.4. lit. b. Din Anexa la Ordinul nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare si funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, publicat în M.O. nr.887/15.09.2021 
• art. 129 alin.2: lit. (d) şi alin.(7) 'lit.(a) din O.lil.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit. a dinO.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr 
de 6 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se modifică şi se completează art.1. a) H.C.L. nr. 37/31.08.2021 
privind desemnarea reprezentantului Consilului Local Lădeşti în Consiliul de administraţie al 
Liceului Teoretic "Virgil Ierunca" Lădeşti., -urmând. a avea următorul cuprins : 
"Art.1. Se desemnează reprezentanţi ai Consiliutui local al Comunei Lădeşti în Consiliul de 
administraţie al Liceului Teoretic "Virgil Ierunca" Lădeşti, unpătorii consilieri locali: 

- Stanciu Gheorghe 
- Băjan Cristian 

Art.2. Secretarul general al comunei va proceda la aducerea la cunoştinţă 
publică a prezentei hotărâri , şi o va comunica Primarului comunei, Liceului Teoretic "Virgil 
Ierunca" Lădeşti si Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea. 

Lădeşti, 4 octombrie 2021 
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