
COMUNA LADEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
P R I M A R 

DISPOZIŢIA NR. 175/2022 
Privitoare la: convocarea Consiliului Local al comunei Lădeşti în şedinţă 

extraordinară. 

Primarul Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea - Nicolae IORDACHE; 

Având în vedere referatul nr. 3681 din 24.11.2022 al secretarului general al 
comunei privitor la necesitatea întrunirii consiliului local al comunei în şedinţă 
extraordinară de lucru; 

în conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 133 alin.(2) lit. (a), art. 134 
alin. (1) lit.(a), alin.(3) lit.(b), 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, 

D I S P U N E 

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Lădeşti în şedinţă extraor
dinară de lucru pentru data de marţi 29 noiembrie 2022 ora 8,30. 

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, 24 noiembrie 2022 

Nicolae IORDACHE 
TRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
;ENUTĂ 



COMUNA LĂDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMAR 

Anexă la Dispoziţia nr. 175/2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al şedinţei extraordinare din data de 29 noiembrie 2022 

Nr 
.crt. 

Denumirea proiectului/materialului supus dezbaterii Iniţiatorul 
proiectului/ 
materialului 

supus 
dezbaterii 

Comisia de 
specialitate 

căriea i-a fost 
transmis spre 

avizare 
1. Aprobare proces verbal şedinţa anterioară Secretar 

general 
comună 

2. Proiect de hotărâre nr.62/24.11.2022 privitor la 
angajare avocat 

Primarul 
comunei 

Comisiile nr. 
1. si 3 

3. Proiect de hotărâre nr.63/24.11.2022 privitor la 
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

Primarul 
comunei 

Comisia nr.1. 

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. 

PRIMAR, 


