
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 52/2022 
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din 16 noiembrie 2022, la care participă 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie; 

Având în vedere: 
• referatul de aprobare la proiectul de hotărâre al Primarului Comunei Lădeşti; 
• avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 a consiliului local; 

. Ţinând cont de raportul sub aspectul legalităţii la proiectul de hotărâre al 
Secretarului general al comunei înregistrat sub nr.3494/09.11.2022; 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 123 alin.(1) , 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 6 voturi pentru şi 5 împotrivă, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. D-l consilier Constantin CISMARU se declară ales în funcţia de 
preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, noiembrie 2022 - ianuarie 2023 . 

Art.2. Pe durata exercitării funcţiei, consilierul ales ca preşedinte de şedinţă 
poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul consilierilor. 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
hotărâre prin intermediul compartimentului Registratură-relaţii cu publicul şi o va comunica 
Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea. 

Lădeşti, 16 noiembrie 2022 

PREŞEDINTE 
Cons. Cons 

CONTRASEM 
SECRE 

LEGALITATE, 
COMUNĂ 

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr.,J>2..../..fŞ=r^T: ^ 

Nr. 
crt. 

1 

2~~ 

Operaţiuni efectuate Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 
responsabile 

Nr. 
crt. 

1 

2~~ 

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

Nr. 
crt. 

1 

2~~ Comunicarea către primar £.IJl.l&l&L 
3 Comunicarea către prefectul judeţului 
4 Aducerea la cunoştinţa publică 
5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual 
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa caz V 


