
ROMAN/A 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOT ARAREA NR. _/uJ_. 
PRIVITOR LA: Aprobarea execu ti ei unor lu crari de interes local, in comuna 

O tesani, judetu l Va/cea. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta ordinara,publica, pe data de 
30 septembrie 2021, la care participa un numar de 10 consilieri, din totalul de 11 consilieri in Junc/ie ai 
Consiliului local, absentand domnul consilier Gheorghiu Gheorghe ; 

Vazand ca prin votul majoritarii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Obada Dumitru, ales 
in sedinta de consiliu din data de 31 august 2021; 

Luand in dezbatere: 
- Referatul de aprobare, inregistrat la nr.4. O 19 din 09 septembrie 2021 si proiectul de hota rare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea,primarul comunei, cu privire la aprobarea executiei unor lucrari de 
interes local in comuna Otesani, judetul Va/cea. 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani, judelui Va/cea, 
inregistrat la nr.4.020 din 09 septembrie 2021; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr. 4. 412 din 28 septembrie 2021 si 
Avizul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr.4.413 din 28 septembrie 2021, 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.4.414 din 28 septembrie 2021; 

Respectand procedura prevazuta de art. 7 din Legea nr. 5212003, privind transparenta decizionala 
in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 

ln conformitate cu prevederile art.129. alin.(2). lit.b). si alin.(4). lit.(d). din Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Jn temeiul art.139. alin.(l). si art.196. alin.(l). fit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 1 O 

voturi "pentru" din totalul de 1 O voturi exprimate, adopta urma/oarea 

HO T AR AR E  

Art.1.-Se aproba executia lucrarilor de repara/ii, ce constau in realizarea unui zid de sprijin din 
gabioane, necesar pentru protectia malurilor la drumul comunal DC 116 C Carstanesti-Otesani -zona 
Dragai, din comuna Otesani, satul Carslanesti, jude tul Va/cea. 

Art.2.-Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare in materia achizitiilor 
publice. 

Art.3.-Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin 
intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani, jude tul Va/cea. 

Art.4.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 
Otesani, Compartimentului financiar-contabil si compartimentului achizitii publice din cadrul Primariei 
comunei Otesani pentru aducere la indeplinire si Jnstitutiei Prefectului jude/ului Va/cea in vederea 
exercitarii controlului de legalitate. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC E LENA E L/ODORA. 
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