COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA

PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 59/2022
I

Privitoare la: convocarea Consiliului Local al comunei Lădeşti în şedinţă ordinară.

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE;
Având în vedere referatul nr. 998 din 23 martie .2022 al secretarului general
al comunei privitor la necesitatea întrunirii consiliului local al comunei în şedinţă ordinară
de lucru ;
în conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 133 alin.(1), art. 134 alin.
(1) lit.(a), alin.(3) lit.(b) şi alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/ 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

A r t 1 . Se convoacă Consiliul Local al Comunei Lădeşti în şedinţă
de lucru pentru data de joi 31 martie 2022 ora 15,00.

ordinară

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa ce face parte integrantă
din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta
dispoziţie şi va asigura convocarea membrilor Consiliului Local în termenul prevăzut de
lege.

Lădeşti, 25 martie 2022

TRU LEGALITATE,

ROMÂNIA
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
PRIMAR
Anexă la Dispoziţia nr. 59/2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare din luna martie 2022
Nr
.crt

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii

Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.

2.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19/18.03.2022 Privind
actualizarea devizului general
pentru obiectivul de
investiţii „Refacere pod in satul Pasculesti, str.
Ungureni, km 0+480, COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL
VÂLCEA"
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.20/18.03.2022 Privind
actualizarea devizului general
pentru obiectivul de
investiţii „ Refacere podeţ in satul Pasculesti, str.Dealul
Viilor, km 0+300 în Comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18/18.03.2022 Privind
actualizarea devizului general
pentru obiectivul de
investiţii „ Construire teren de sport multifuncţional, tip
II., imprejmuire şi instalaţie de nocturnă Corn. Lădeşti,
Liceul Virgil Ierunca iud. Vâlcea"
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 21/18.02.2022 Privind
aprobarea
indicatorilor tehnico economici -faza S.F..- a devizului general si a contribuţiei Comunei Ladesti
pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii
de alimentare cu energie electrica a autovehiculelor
prin achiziţia a doua staţii de reincarcare pentru vehicule
electrice si electrice hibrid plug-in in comuna Ladesti,
jud. Vâlcea"
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.22/18.03.2022 Privind
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16/25.02.2022 pentru
aprobarea
Regulamentului
privind
modul
de
organizare
şi desfăşurare
a licitaţiilor
publice
pentru
închirierea
bunurilor
imobile
ce
aparţin
domeniului public sau privat al Comunei Lădeşti.
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.23/18.03.2022 Privitor la

co

1.

4.

5

6

00

7

prelungirea contractului de închiriere nr.630/25.05.1999

9

Iniţiatorul
proiectului/
materialului
supus
dezbaterii
Secretarul
general al
comunei
Primarul
comunei

Comisia de
specialitate
căriea i-a
fost transmis
spre avizare

Comisia nr.1.

Primarul
comunei

Comisia nr.1

Primarul
comunei

Comisiile
nr.1 şi 2

Primarul
comunei

Comisia nr.1

Primarul
comunei
Primarul
comunei

Comisia nr.1

Primarul
comunei

Comisiile nr.
1 şi 3

încheiat cu CONSUMCOOP LĂDESTI
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17/25.02.2022 privind Viceprimarul
comunei
înlocuirea Preşedintelui Consiliului de administraţie al
Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea

Comisile
nr.1. şi 3.

Comisiile
nr.2 şi 3

10.
11
12.

Raport privind starea economică, socială şi de mediu a
Comunei Lădeşti
Raport privind inventarierea şi gestionarea patrimoniului
comunei
DIVESE

-

Primarul
comunei
Contabil

-

-

-

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 proiectul ordinii de zi se pot formula şi
depune amendamente în scris la registratura primăriei.

