COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 46/2021
privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Lădeşti
Consiliul Local al Comunei Lădeşti,- judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară dm 28 octombrie 2021, la care participă 11 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.3162/21.10.2021 al Primarului Comunei Lădeşti;
• Raportul nr.3163/21.10.2021 al Secretarului general al comunei;
• Raportul Comisie de specialitate nr.3 a Consiliului Local Lădeşti;
în conforniitate cu prevederile
Regulamentului de Organizare si
Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Lădeşti, aprobat prin H.C.L. nr. 28 din
30.06.2021;
în temeiul dispoziţiilor art. 124, art.139 aliii.(l) si alin.(3) lit. (i), art.196 alin
(1) lit. a) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările si
completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru;

HOTĂRĂŞTE
9

Art; 1. Se stabilesc următoarele comisii de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Lădeşti:
• Comisia nr.1- pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, amenajarea
teritoriului, şi urbanism, protecţia mediului, servicii şi comerţ - formată din 5 membrii;
• Comisia nr.2. -' pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială,
•activităţi sportive şi de agrement - formată din 3 membrii;
• Comisia nr.3. - pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor - formată din 3 membrii;
Art. 2 . Se nominalizează membrii fiecărei comisii prin propunerile făcute de
fiecare grup de consilieri, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. La data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea prevederilor H.C.L.
nr.2 din 13.11.2020.
.
Art.4. Secretarul genera! al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta
hotărâre
şi o va comunica Primarului comunei, Compartimentelor de specialitate,
Comisiilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea ;
Lădeşti, 28 octombrie 2021
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ANEXĂ LA H.C.L. NR.46/28.10.2021

COMPONENŢA NOMINALA A COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI LĂDESTI

Comisia nr.1. - pentru
programe de' dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, amenajarea teritoriului, şi
urbanism, protecţia mediului, servicii şi comerţ
1.
2.
3.
4.
5.

Dragnea Sabin
Lixandru Ion
Andronache llie
Tănăsoiu Claudiu Nicolae
Stăneci Florin

Comisia nr.2. - pentru
sportive şi de agrement

învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială,
• '

activităţi

1. Stanciu Gheorghe
2. Cismaru Constantin
3. Băjan Cristian
Comisia nr.3. - pentru
drepturilor cetăţenilor

administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
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2. Zamfir Mihai Gabriel
3. Florescu Dumitru
Lădesti, 28 octombrie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

