
COMUNA LĂDESTI. JUDEŢU| VÂLCEA 

P R I I Â R 

DISPOZIŢIA NR. 171/2021 
i 

Privitoare la: convocarea Consiliului Local a! Comunei Lădeşti 
în şedinţă ordinară 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea,-Nicolas 10RDACHE; 
Având în vedere referatul • nr. 3524 din 19 noiembrie 2021 al 

secretarului genera! al comunei privitor la necesitatea întrunirii consiliului 
local al comunei î-n şedinţă ordinară de lucru; 

în conformitate cu prevederile dispoziţiilor art 133 alin. 1 s art.134 
alin.(1) iit.(a), alin.(3) ' lit.(a), alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările, şi completările ulterioare, 

în temeiul dispoziţiilor ari. 196 a l i n i i ) i i i b din O.U.G. nr.57/ 
j Codul administrativ, cu modificările jji completările ulterioare 

D I S P U N E 

Art1 . Se convoacă Consiliul Local al Comunei Lădeşti în şedinţă 
ordinară de lucru pentru data de vineri 26' noiembrie 2021 orele 13,00. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa ce face parte 
inîergrantă din prezenta dispoziţie. . 

Art.3. Secretam! general ai comunei va aduce la cunoştinţă 
publică prezenta dispoziţie şi va asigura convo :area membrilor consiliului, 
iocal în termenul prevăzut de lege. 

PRIMÄR, 
Nîcoiae IQRDACHE 

ff 

Lădeşti, 19 noiembrie 2021 

CONTRASEMNEZ AZ /H^NTRU LEGALITATE, 
SECRETAjtoENERAL COMUNĂ 

IOJENLIŢĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMAR 

Anexă la Dispoziţia nr. 171/2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al şedinţei ordinare din data de 26 noiembrie 2021 

Nr 
.cri 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbateri Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

supus 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 

cariea i-a fost 
transmis spre 

avizare 
Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. Secretarul 

general al 
comunei 

2. Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui 
şedinţă 

de Primarul 
comunei 

Comisia nr.3. 

3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea execuţiei 
Bugetului local al Comunei Lădeşti şi a Bugetului 
activităţii finanţate integral din venituri la 30 iunie 20|!1 
pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare. 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice faza - P.T. - si a devizului genera 
pentru obiectivul de investiţii „Refacere pod in 
satul Pasculesti.str. Ungureni, km 0+480, COMUNA 
LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA" 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1 

general 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta 
tehnico-economice faza - P.T. - si a devizului 
pentru obiectivul de investiţii „Refacere podeţ 
satul Pascuiasti, str.Dealul 'Viilor, km 0+300 
Comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea". 

iei Primarul 
comunei 

Comisia nr.1, 

¡n 
în 

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale, temei de proiectare şi a devizului general 

-estimativ pentj^^mvestiţia Construire~-terend&spprt 
multifunciional, tip II., imprejmuire şi instalaţie 
nocturnă Lădeşti, 

Primarul 
comunei 

Comisiile 
nr.1. si 2. 

de 

Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de Aur 
şi premierea culpluriîor ce au împlinit 50 de ani de 
căsătorie. 

Primarul 
comunei 

Comisiile nr. 
1. si 2. 

Proiect de hotărâre privitor Sa organizarea Pomului 
Crăciun. .I • 

de Primarul 
comunei 

Comisiile nr. 
1..SÍ 2. 

9. DIVESE 
Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi se pun la dispoziţia consilierilor locali 

de către secretarul general al comunei, prin compartimentul registratură, relaţii cu 
publicul. 

Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectai ordinii de zi se pot formula şi 
depune amendamente în scris la registratura primăriei. 

Rapoartele comisiilor de specialitate se vor întocmi şi depune până la data de 
25.11.2021, ora 16,00 

PRIMAR, 
Nicolae CHE CONTRASEMNEAZĂ.PENTRLU-EGALITATE, 

SECRETAR GOiERALCOMUNĂ 
lofeENOTĂ 


