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ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.JO. 
PRIVITOR LA: Aprobarea bugetului local al comunei Otesani,judetul Valcea, pentru anul2020. 

Consiliu/local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta,ordinara publica, pe data de 
20 februarie 2020, la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie ; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Miuta Mircea, ales in 
sedinta de consiliu din data de 18 decembrie 20 19; 

Luand in dezbatere: 

- Referatul de aprobare, inregistrat la nr.347 din 23 ianuarie 2020 si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea bugetului local al 
comunei Otesani, judetul Valcea, pentru anul 2020; 

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

inregistrat la nr.348 din 23 ianuarie 2020; 
- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr. 7 41 din 14 februarie 2020, avizul 

Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr. 742 din 14 februarie 2020 si Avizul Comisiei Cultura, 

lnvatamant, Protectie Sociala, inregistrat sub nr. 743 din 14 februarie 2020, prin care se propune aprobarea 

proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de primar ; 
Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare,intocmit de secretarul 

general al comunei, inregistrat la nr. 744 din 14 februarie 2020; 

Vazand : 
-ca bugetul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, pentru anul 2020,a fost aprobat pe capitole si 

subcapitole ; 
- Lista obiectivelor de investitii, pe anul 2020, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local 

al comunei Otesani, judetul Va/cea ; 
-Lista obiectivelor de investitii, pe anul 2020, cu finantare de la bugetul fondurilor externe 

nerambursabile postaderare ; 
Respectand procedura prevazuta de art. 7. din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in 

administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,conform procesului-verbal de afisare 

publica nr.364 din 23 ianuarie 2020; 
In conformitate cu prevederile art.J. alin.(2). lit.a) ., art.8. lit.a). si b)., art.19. alin.(l) . lit. art.25-26, 

art.39. alin.(6). si art. 71. alin. (2). din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, prevederile 

art.129. alin.(2) ., lit.b). si alin. (4) , !it. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) si alin. (3) !it. a) corobora! cu art.196 alin. (1) !it. a) din 

O. UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 11 voturi "pentru" din totalul de 11 voturi 

exprimate, adopta urmatoarea 

H O TA R A R E 
Art.J.- Se aproba bugetul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, pentru anul 2020, conform 

anexei nr.1. care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2.- Se aproba estimarile bugetului local al comunei Otesani, judetul Valcea, pentru anii 

2021,2022 si 2023, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art.3.- Se aproba lista obiectivelor de investitii, pe anul 2020, cu finantare partiala sau integrala de 
la bugetul local al comunei Otesani,judetul Valcea,conform anexei nr.2. care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.4.- Se aproba lista obiectivelor de investitii,pe anul 2020, cu finantare de la bugetul fondurilor 
externe nerambursabile postaderare,conform anexei nr.3. care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5.-Primarul comunei Otesani va lua masuri pentru cheltuirea sumelor de bani,prevazute in 
buget,conform desfasuratorului anexa. 

Art.6.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 
Otesani, Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Otesani pentru aducere la 
indeplinire si Institutiei Prefectului judetului Val cea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
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SECRETAR GENERAL, 
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