
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

Privitoare la 
HOTĂRÂREA NR. 45/2022 

înlocuirea Secretarului Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv 
Tractorul Lădesti. 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din 31.08. 2022 la care participă 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie; 

Luând în dezbatere: 
• Referatul de aprobare nr.2501/2022 la proiectul de'hotărâre al primarului privitor la 

înlocuirea Secretarului Consiliului de administraţie al Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti 
• Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate nr.2. şi 3 ale Consiliului Local; 

Ţinând cont de raportul sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre al 
secretarului comunei înregistrat sub nr.2579/23.08.2022; 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 11 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al clubului sportiv de 

drept public CLUB SPORTIV TRACTORUL LADESTI VALCEÂ aprobat prin. H.C.L. 
nr. 7/28.01.2022 

• art. 129 alin.2. lit. (d) 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.(3) şi art. 196 alin.(l) lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019.privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cu -un număr de 
11 voturi pentru, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

. Ari i . Domnul Stanciu Gheorghe, desemnat ca Secretar al* Consiliului de 
Administraţie al Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti prin -Hotărârea nr,7/28.01.2022 a 
Consiliului Local Lădeşti, se înlocuieşte, la cererea acestuia, cu d-l Omeag Gheorghe. 

Art.2^ -SecretaraLgeneral al comunei va aduce la cuhoştintă.piJbJLcă.pxezefita 
hotărâre prin intermediul compartimentului Registratură-relaţii cu publicul, şi o va comunica 
Primarului coraunei, d-lcri Omeag Gheorghe şi Instituţiei Prefectului - Judeţuh Vâlcea. 

.ădeşti, 31 august 2022. 
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