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ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR._lS_. 
PRIVITOR LA: Prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei 

Otesani si a Regulamentului local de urbanism aferent. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Vafcea, intrunit in sedinta,ordinara,publica, pe data 
de 09 martie 2020,la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie ai 
Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-1 consilier Miron Ion, ales in 
sedinta de consiliu din data de 09 martie 2020; 

Luand in dezbatere: 

- Referatul de aprobare, inregistrat la nr.990 din 02 martie 2020 si proiectul de hotarare 
prezentate de catre d-l Oprisor Mircea,primarul comunei, cu privire la prelungirea valabilitatii Planului 
Urbanistic General al comunei Otesani si al Regulamentului local de urbanism aferent; 

- Referatul de specialitate al Consiliului Judetean Va/cea - Directia Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului- inregistrat sub nr.3. 782 din 09 martie 2020, privind necesitatea prelungirii valabilitatii 
Planului urbanistic general al comunei Otesani si a Regulamentului local de urbanism aferent; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 
Va/cea, inregistrat la nr.991 din 02 martie 2020; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr. 1. 098 din 06 martie 2020, 

Avizul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr.J.099 din 06 martie 2020 si Avizul Comisiei 
Invat amant, Cultura, Protectie Sociala, inregistrat fa nr. 1.100 din 06 martie 2020, prin care se propune 
aprobarea proiectului de hotarare informa 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.1. 101 din 06 martie 2020; 

In conformitate cu prevederile art.45-46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr.5011991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată (r1) , cu 

modificările şi completările ulterioare si prevederile art./29. alin.(2). , lit.c)., alin.(6). , lit.c)., din O.UG. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art.139. alin.(3). lit.e). si art.196 alin.(J). lit.a). din Legea nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu un număr de 11 voturi "pentru" din totalul de 11 voturi exprimate, adoptă următoarea 

HOT A RARE 

Art.J.- Se aproba prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Otesani si a 

Regulamentului local de urbanism aferent, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Otesani nr. 6 din 09 

martie 2005, pana la intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general. 
Art.2.- Primarul comunei Otesani va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin 

intermediul compartimentelor de specialitate, informand Consiliul Local al Comunei Otesani, judetul 

Valcea, asupra modului de indeplinire. 
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Art.3.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 
Otesani, Compartimentului Urbanism din cadrul Primariei Comunei Otesani, Institutiei Prefectului 
judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate s i va asigura aducerea la cunostinta 

publica prin afisare la sediul Primariei Comunei Otesani s i pe site-ul institutiei, la adresa : 
www.otesani. ro. 

O.M. 
B.E. 

5. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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