
ROMANIA 
JUDETUL V ALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR._iţ__. 
PRIVITOR LA: Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din 

comuna Otesani,judetul Valcea,pentru anul scolar 2019-2020. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta,ordinara,publica, pe data 

de 30 ianuarie 2019,la care participa un numar de Il consilieri, din totalul de Il consilieri in functie ai 

Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Darnescu Stefan, 

.,____. ales in sedinta de consiliu din data de Il decembrie 2018; 

Luand in dezbatere : 

-Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Valcea nr.6.909 din 18.12.2018 si inregistrata la sediul 

Primariei comunei Otesani,judetul Valcea sub nr.llO din 09 ianuarie 2019,cuprivire la avizarea retelei 

scalare a unitatilor de invatamant din comuna Otesani,judetul Valcea,pentru anul scolar 2019-2020; 

- Expunerea de motive, inregistrata la nr.334 din 23 ianuarie 2019 si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, Primarul comunei,cu privire la aprobarea retelei scalare a 

unitatilor de invatamant din comuna Otesani,judetul Valcea,pentru anul scolar 2019-2020; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 

Valcea, inregistrat la nr.335 din 23 ianuarie 2019; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.373 din 25 ianuarie 2019, 

Avizul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr.374 din 25 ianuarie 2019 si Avizul Comisiei 
.....__/ 

Invatamant, Cultura,Protectie Sociala, inregistrat la nr.375 din 25 ianuarie 2019, prin care se propune 

aprobarea proiectului de hotar are in forma si continutul initiat de primar; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare,intocmit de 

secretarul comunei, inregistrat la nr.376 din 25 ianuarie 2019; 

In conformitate cu prevederile art.l9. alin.(4). si art.61. alin.(2). din Legea nr.l/2011 privind 

Educatia Nationala, prevederile O.ME.N.C.S. nr.5.235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform, 

în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2019-2020 si 
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prevederile art.36. alin.(2). lit.(d). si alin.(6). lit.(a). punctul. 1. din Legea nr.215/2001,privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In temeiul art.45. alin.(1). si art.ll5. alin.(1). lit.(b). din Legea nr.215/2001,republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala,cu un numar de 11 voturi 

"pentru" din totalul de 11 voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOTARARE 

Art.J.-(1) Se aproba Reteaua scolara a unitatilor de invatamant din comuna Otesani, judetul 

Valcea,pentru anul scolar 2019-2020, avizata de catre Inspectoratul Scolar Judetean Valcea,dupa cum 

urmeaza: 

1 Scoala Gimnaziala, sat Carstanesti,comuna Otesani Unitate cu personalitate juridica 

2 Scoala Primara, comuna Otesani structura 

3 Gradinita cu program normal,sat Carstanesti,comuna Otesani structura 

4 Gradinita cu program normal, comuna Otesani structura 

(2)- In situatia neincadrarii cu cheltuiala de personal calculata conform costului standard corelat 

cu numarul de elevi scolarizati, fondurile suplimentare pentru cheltuielile de personal neacoperite, vor fi 
asigurate din bugetul local-venituri proprii, daca este cazul. 

Art.2.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei Otesani, Scolii 

Gimnaziale Carstanesti, Inspectoratului Scolar Judetean Va/cea si Institutiei Prefectului judetului Va/cea 

in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
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CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 



ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR._j_. 
Cu privire la: Aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor 

cu handicap grav, pentru anul 2019. 

Consiliul Local al Comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta, ordinara, publica, in 
data de 30 ianuarie 2019, la care participa un numar de Il consilieri, din totalul de Il consilieri in 
functie ; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta domnul consilier Darnescu 
Stefan, pe o perioada de 3 luni, in sedinta de consiliu din data de Il decembrie 2018; 

Luand in dezbatere: 
-expunerea de motive, inregistrata la nr.333 din 23 ianuarie 2019 si proiectul de hotarare initiat 

de dl. primar Oprisor Mircea,prin care propune aprobarea numarului de asistenti personali ai 
persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019; 

- referatul inregistrat sub nr.322 din 23 ianuarie 2019,intocmit de doamna Oprisor Lucia 
Cristina, consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Otesani, judetul 

- J Va/cea, prin care se propune aprobarea, pentru anul 2019, a unui numar de 27 posturi de asistenti 
personali ai persoanelor cu handicap grav; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica-Juridica, inregistrat la nr.369 din 25 ianuarie 2019, 
avizul Comisiei Buget-Finante, inregistrat la nr.370 din 25 ianuarie 2019 si avizul Comisiei 
Invatamant, Cultura,Protectie Sociala, inregistrat la nr.371 din 25 ianuarie 2019, prin care se propune 
admiterea proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de domnul primar Oprisor Mircea; 

- Tinand seama de raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat la nr. 3 72 
din 25 ianuarie 2019, intocmit de secretarul Comunei Otesani; 

In conformitate cu prevederile art.40. alin. (1 ). si art.44 din Legea cu nr. 44812006, privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prevederile H G. nr. 26812007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si prevederile 
art.36. alin.(2). lit.d). , alin.(6). lit.(a). , punctu/"2" din Legea nr. 21512001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.45. alin.(l). si art.115. alin.(l). lit.b). din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de Il 
voturi "pentru " din totalul de Il voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOTARARE 

Artl.- Pentru anul 2019, se aproba un numar de 27 posturi asistenti personali, ai persoanelor 
cu handicap grav. 

Art.2.- Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari 
prin intermediul compartimente/ar de specialitate. 

Art.3.-Secretarul Comunei Otesani va comunica prezenta hotarare Primarului comunei 
Otesani, Compartimente lor financiar-contabil si asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei Otesani 
pentru aducerea la indeplinire si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii 
controlului de legalitate . 
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