
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 51/2022 
Privind înlocuirea Preşedintelui Consiliul de Administraţie al 

Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti. 

Consiliul Local al comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 27.10. 2022, la care participă 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie; 

Luând în dezbatere: 
• Referatul de aprobare nr.3292/21.10.2022 la proiectul de hotărâre iniţiat de cons. 

Florin STĂNECI privitor la înlocuirea Preşedintelui 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 de avizare la proiectul de hotărâre sub aspectul 

legalităţii, întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 3293/21.10.2022; 
în conformitate cu prevederile: 

• art. 11 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CLUBULUI 
SPORTIV TRACTORUL LADESTI VÂLCEA 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.(1) lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 
de 8 voturi pentru şi 3 împotrivă, 

HOTĂRĂŞTE: 
s 

Art.1.Domnul Deaconescu Gheorghe, Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
al Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti desemnat prin Hotărârea nr.24/31.03.2022 a Consiliului 
Local al Comunei Lădeşti, se înlocuieşte cu d-l Babuciu Liviu- Mihai ,cu domiciliul în 
comuna Lădeşti, sat Păsculeşti: 

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, d-lui Deaconescu Gheorghe, d-lui Babuciu Liviu- Mihai şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Vâlcea. 

PREŞEDINTE DE ŞEDI 
Cons. Gabriel-Mihai 
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GALITATE, 
UNĂ 

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. ...ţj.$../...:£ 

Nr. 
crt. Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 
responsabile 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate : 
$ simpla , • absoluta • calificata 

2 Comunicarea către primar .&UA.I.M*-
3 Comunicarea către prefectul judeţului —-
4 Aducerea la cunoştinţa publică 
5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual .M..m.JZ*& 
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa caz 


