COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL v'ÂLCEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 42/2021
Privind alegerea viceprimaruiui comunei

Lădeşti

Consiliul Local al Comunei
Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
extraordinară din data de 04.10.2021 la care participă un ni. măr de 6 consilieri din totaiui de
11 în funcţie;
•
•
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l cons.Florin STĂNECI;
Luând în dezbatere:
• . Referatul de aprobare nr.2886/23.09.2021 al. proiectului de hotărâre iniţiat de
primarul comunei prin care se propune alegerea viceprimaruiui comunei;
• . Avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local Lădeşti;
Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre
2887/23.09.2021
Trrtocmitrfe^CTetarrr^otnuTTeTLădeşti, înregistrat st
In conformitate cu prevederile :
• Ordinul PrefectuluiJudeţului Vâlcea nr.505/21.10.202)0 prin care constată îndeplinirea
condiţiilor legale de constituire a Consiliului iocal al Comunei Lădeşti;
• art.129 alin.(i), alin.(2) !it."a", alin.(3) lit."b" şi arL152"alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare;
• art.80-82 din Legea nr.24/2000 privind Norma de tehnică legislativă pentru
- elaborarea actelor normative,republicată cu modificările şi completările ulterioare:
• a r i 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului iocal aprobat prin
. Hotărârea nr.28/30.06.2021 a Consiliului Local Lădelti;
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.1. şi 196" alin.(1) lit. a. din Ö.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr
de 6 voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Dl. Băjan Cristian, consilier local ales pe listele Partidului Social
Democrat, este declarat ales în funcţia de viceprimar ai comunei'Lădeşti, judeţul Vâlcea.
A r t . 2 Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul isi păstrează statutul de
consilier local," fara a beneficia de indemnizaţia aferenta acestui statut.
Art.3. Atribuţiile viceprimarul se vor stabili prin dispoziţie de către primarul
comunei.
Art.4.Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554
/2004,privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..
A r t . 5 . Secretarul general al comunei va proceda la aducerea la cunoştinţă
publică a prezentei hotărâri şi o va comunica primarului, viceprimaruiui, compartimentului
contabilitate si inâ&itffei Prefectului - Judeţul Vâlcea
Lădeşti, 4joctombrie 2021

PREŞEDIN
cons. Flor

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETA

irr io/n

RU LEGALITATE,
RAL COMUNĂ
UTA
R/D/E.I./4 EX

