
ROMÂNIA 
JUDETUL VÂLCEA . 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTEŞANT 

HOTĂRÂREA NR.A . 
PRIVITOR LA: Aprobarea implementarii proiectului de investitie: Studiu de fezabilitate privind 

"Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Otesani, judetul Va/cea". 

Consiliu/local al comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară, publică, pe data 
de 28 mai 2020,la care participă un număr de Il consilieri, din totalul de Il consilieri în funcţie; 

Văzând că prin votul majorităţii a fost ales preşedinte de sedinţă d-1 consilier Miron Ion, ales în 
sedinţa de consiliu din data de 09 martie 2020; 

Luând în dezbatere : 

- Referatul de aprobare, înregistrat la nr.2.120 din 14 mai 2020 şi proiectul de hotărâre 
prezentate de către d-1 Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea implementarii 
proiectului de investitie : Studiu de fezabilitate privind "Infiintare sistem de distributie gaze naturale in 
comuna Otesani, judetul Va/cea"; 

\._. -Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr.2.121 din 14 mai 2020; 

"--

-Avizul Comisiei Administraţie Publică Juridică, înregistrat la nr.2.237 din 25 mai 2020 şi 
Avizul Comisiei Buget - Finanţe,înregistrat la nr.2.238 din 25 mai 2020, prin care se propune 
aprobarea proiectului de hotărâre în forma şi conţinutul iniţiat de primar ; 

Vazand: 
-Avizul de principiu cu nr.DD10995/24.02.2020, obtinut in comun de localitatile Popesti, 

Otesani, Cernisoara, Copaceni, Stroesti, Sirineasa, referitor la alimentarea cu gaze naturale ; 
Ţinând cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre, întocmit de 

secretarul general al comunei, înregistrat la nr.2.240 din 25 mai 2020; 
Respectând procedura prevazută de art. 7 din Legea nr. 5212003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,conform procesului
verbal de afişare publică nr.2.122 din 14 mai 2020; 

În conformitate cu prevederile H G. nr. 2812008 privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnica-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevederile HG. nr. 90712016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru 
al documentatii/ar tehnica-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare,prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,prevederile art.41 si art.44 
din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare,prevederile art.129. alin.(l)., alin.(2). lit.b). sic). si alin.(4). lit.d). si e). din Ordonanţa de 
Url{enţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare; 

În temeiul art.l39. alin.(l) . şi art.196 alin.(l). lit.a). din O.UG. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare, cu un număr de Il voturi "pentru" din totalul de Il voturi 
exprimate, adoptă următoarea 

HOT A RARE 
Art.l.- Se aproba implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investitie: Studiu 

de fezabilitate privind investitia " Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Otesani, 

judetul Valcea. 



\...... 

'---

Art.2-Se aproba intocmirea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitie: 
Studiu de fezabilitate privind " Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Otesani, judetul 
Va/cea, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si in 
limita sumelor alocate in bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Otesani,judetul Va/cea. 

Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste domnul 
Oprisor Mircea-Primarul Comunei Otesani,judetul Valcea. 

Art.4.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 
Oteşani,compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Oteşani, Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate şi de 
asemenea va asigura aducerea la cunoştinţă publică prin afişare în locurile publice de afişaj, precum şi 
pe site-ul instituţiei www.otesani.ro. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

2020-

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA EUODORA. 

~ 


