
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 55/2021 
Privind aprobarea plăţii Cotizaţiei Comunei Lèdesti la Asociaţia Comunelor din România . 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară din data de 14 decembrie 2021 , la care participă un număr de 11 consilieri 
din totalul de 11 consilieri în funcţie; 

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

• referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr.56 din 07.12.2021 iniţiat de 
primarul comunei, privitor la plata cotizaţiei Comunei Lădeşti la Asociaţia Comunelor 
din România pe anul 2021 ; 

• raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Lădeşti înregistrat sub 
nr.3777/09.12.2021 

• raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1. a consiliului l oca l ; 
Ţinând cont de raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul 

legalităţii întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.3789/1012.2021; 
în conformitate cu prevederile: 

• Statutului Asociaţiei Comunelor din România ; 
• art.46 alin.(1) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completări le ulterioare; 
• art.35 aiin.(1) şi (4) din L. nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi 

completări le ulterioare 
• art. 86 a l i n i i , lit.a., art.129 alin.2. lit.(b) şi alin.4.lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019 privind 

Codul administrativ , cu modificările şi completări le ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art 139 a l in . ( l ) şi art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare, cu un 
număr de 11 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se aprobă plata sumei de 1.150 lei către Asociaţia Comunelor din 

România, ce reprezintă cotizaţia Comunei Lădeşti pe anul 2 0 2 1 . 
Art.2. Primarul va lua masuri pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 

hotărâre , şi o va comunica Primarului c o m u n e i , Compart imentului contabilitate şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Vâlcea ; 
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