
COMUNA LĂDEŞTi. JUDEŢUL VÂLCEA 
- • CONSILIUL LOCAL . • 

HOTĂRÂREA NR. 60/2021 • , 
Privitor Ia : înlocuirea unui reprezentant al Consilulus Local Lădeş t i clin Conşî i îuf de 

administraţie-al Liceului Teoret ic "Virgillerunca " Lădeş t i . 

Consiliul Loca! al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 27 .12. 2021 ia care participă 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie; 

Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l. cons. iiie A N D R O N A C H E ; 
•Luând în dezbatere: ' 

• Referatul de aprobare nr.3592/07.12.2021 la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul 
comunei privitor la înlocuirea d- iu i 'Băjan Cristian - viceprimar ai comunei, la 
soiicitarea acestuia , din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie a! Liceului 

- Teoretic Virgil Ierunca, Lădeş t i ; 
• Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.2, şi 3 ale consiliului local; 

Ţinând cont de raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspec tu l ' 
legalităţii,. întocmit de secretarul comunei înregistrat sub nr.3592/07.12.2021; 

în conformitate cu prevederile: 
* art. 96 alin.(2) lit.b. din Legea educaţiei naţionale nr .1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
* art.4. lit. b. din Anexa ia Ordinul Nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

de organizare si funcţionare a consiliilor de administraţie-din unităţile de 
invatamant preuniversitar, publicat în M.O. nr.887/15.09.2021 

. • art.129 alin.2. lit. (d) şi aiin.(7) lit.(a) din O.U.G.. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 al in.( l ) l i t -a din O.U.G. nr: 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare cu un număr 
de 11 voturi pentru, " • 

• H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.. Domnul Băjan Cristian - viceprimar- al Comunei-Lădeşt i , desemnat ca 
reprezentant ai Consiliului Local al Comunei Lădeşti în Consiliul de administraţie al Liceului 
Teoretic "Virgil Ierunca " Lădeşti prin Hotărârea nr.41/04.10.2021, se înlocuieşte, la 
cererea acestuia, cu d-l consilier Ilie ANDRONACHE. 

Ar t .2 . Secretarul general al comunei va -proceda la aducerea la cunoştinţă 
publică a prezentei hotărâri, ..şi*o va comunica d-iui Băjan Cristian, Liceului Teoretic "Virgil 
ierunca" Lădeşti şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea. 


