COMUNA LADCŞTI,

¡jy&EglDQagBE::

CONSILHJL-LOCAL
TfÜTARAREA"NR. 48/2022
Privind aprobarea plăţii Cotizaţiei Comunei Lădeşti la Asociaţia Comunelor din
. • '
România
~~
. - r
Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
extraordinară din 27.09.2022, la care participă 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie;
• •
Avândîn vedere :
. ~
• referatul de ăproharehr. 2881/21.09.21022 la proiectul de hotărâre iniţiat' de primar,
- — ; — p r i v i n d plata cotizaţiei Comunei la Asociaţia Comunelor din România ,po-anul 2022 ;—
• -raportul nr.2882/21.09.2022 al compartimentului financiar contabil; ~
" • avizele favorabilele-comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale eonsUkjlyi local;
"
r~~~Ţtnândcont
de raportul de^avizarea proiectului"derhotărare sub a s p e c t u l — — ^
legalităţii întocmit de secretarul comunei/înregistrat sub nr.2883/21.09.2022; ~
în conformitate cu prevederile:
1
•
• Statutului Asociaţiei-Comunelor din România ;
-"——._
.-—
• art.46 alin.(1)-din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
. completările ulterioare;
.
• art.35 alin.(1) şi (4) din L. nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, -cu modificările şi
completările ulterioare
• art. 86 alin.1. lit.a., art.129 alin.2. lit.(b) şi alin.4.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 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. Se aprobă plata sumei de 1.150 lei către Asociaţia Comunelor din
România, ce reprezintă cotizaţia Comunei Lădeşti pe anul 2022.
Art.2..Secretarul general al comunei, prin compartimentul Registratură-relaţii cu
publicul, va asigura aducerea-la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri si o va comunica
Primarului comunei şi compe
i financiar contabil în vederea aducerii la îndeplinire,

şi Instituţiei Prefectului JuÄMfi/Wli
Lădeşti, 27 septembrie 2022
PREŞEDI
Cons.

?NTRASEMNEAZA PENTRU LE
SECRETAR GENERAL COM
jr. Ion ENUŢĂ

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. .h.t...l..^^.
Operaţiuni efectuate
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate :
^simpla, . • absoluta
• calificata
Comunicarea catre primar
Comunicarea catre prefectul judetuiui
Aducerea la cunoştinţa publică.
Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa caz

