
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 40/2022 
Privind aprobarea folosirii unei sume din excedentul bugetului local pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2022. 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 22.07.2022, la care participă 10 consilieri din totalul de 11 în funcţie ; 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare nr.953/18.03.2022 la proiectul de hotărâre iniţiat de primar; 
• Raportul nr.954 /18.03.2022;compartimentului de specialitate; 
• Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr,1 şi 2 ale consiliului local; 

Ţinând cont de raportul de avizare la proiectul de hotărâre sub aspectul 
legalităţii, întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 955/18.03.2-022; 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• art. 129 alin.2. lit.. (b) şi alin.4. lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificăfile şi completările ulterioare; . -
în temeiul'dispoziţiilor art. 139 alin.(1), (3) .lit.a. 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 10 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 51.000 lei din excedentul bugetului local, 

în vederea finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe 2022, pentru investiţia "Construire 
teren de.sport multifuncţional, tip II., imprejmuire şi instalaţie de nocturnă, Corn. Lădeşti, 
Liceul Virgil Ierunca, jud. Vâlcea". 

Art.2. Secretarul general ăl comunei, prin compartimentul Registratură-relaţii cu 
publicul; va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri si o va comunica 
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financiar contabil în vederea aducerii la'îndeplinire, şi 

Lădeşti, 22 iulie 2022 
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