
1 Tur COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 36/2022 
privind modificarea Hotărârii nr.7/2022 înfiinţarea clubului sportiv de drept 

public Club Sportiv Tractorul Lădeşti 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din 27 mai 2022 la care participă 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie; 

Având în vedere: 
• referatul de aprobare nr. 1626/16.05.2022 la proiectul de hotărâre privitor la 

modificarea Hotărârii nr.7 /2022 privitoare la înfiinţarea clubului sportiv de drept 
public Club Sportiv Tractorul Lădeşti, întocmit de viceprimarul comunei Ladesti; 

• adresa nr.5726/05.05.2022 a Ministerului Sportului; 
• avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2. 

w Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre sub aspectul 
legalităţii întocmit de secretarul general al comunei înregistrat sub nr.1714/18.05.2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• Legii Nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 
• art.26, alin.1 si aii.2, lit.(b) şi art.29 alin.1 din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi 

sportului, cu modificările şi completările ulterioare 
• art.129 alin.1.alin.2.lit.(a),lit(c)-(d), alin.3. lit.(e), alin.6. lit.(a) şi alin.7. lit.(f) 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 alin.(1) lit. a din O.U.G nr. 57 

/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 
11 voturi pentru , 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Hotărârea nr.7/2022 a Consiliului Local al Comunei Lădeşti, judeţul 
Vâlcea privitoare la înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Tractorul Lădeşti, 
se modifică după cum urmează : 

a. Articolul 4 al dispozitivului hotărârii, se modifică prin înlocuirea sintagmei" Agenţia 
Naţională pentru Sport" cu sintagma " Ministerul Sportului" şi va avea următorul cuprins : 

" Art.4.Clubul Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea va fi înscris ca structură sportivă în 
Registrul Sportiv de la Ministerul Sportului"; 

b. Se elimină sintagma " Sport columbofif din Anexa nr.1 la hotărâre -pozi ţ ia nr.74. 

Art..2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
însărcinează viceprimarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea. 

hotărâri se 

Art. 3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
hotărâre prin intermediul compartimentului Registratură-relaţii cu publicul, şi o va comunica 
Viceprimarului comunei şi Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea. 

.ădeşti, 27 mai 2022. 

PREŞEDINTE DE 
Cons. Constanti 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

îoŞ ENUŢĂ 

R/D/E.I./4 EX 


