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ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.__/jl;_. 

PRIVITOR LA: Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local. 

Consiliul local al comunei Otesani,judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara, publica,pe data de 30 
august 2016,la care participa un numar de 10 consilieri, din totalul de 11 consilieri in fUnctie, absentand 
domnul consilier Miuta Mircea; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-1 consilier Obada Dumitru, ales in 
sedinta de consiliu din data de 27 iunie 2016; 

Luand in dezbatere: 
-Expunerea de motive, inregistrata la nr.3434 din 19 august 2016 si proiectul de hotarare prezentate 

de catre d-l Oprisor Mircea,primarul comunei,cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a consiliului local ; 

- Referatul compartimentului de specialitate cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 
fimctionare a consiliului local, inregistrat la nr.3435 din 19 august 2016; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.3654 din 29 august 2016, Avizul 
Comisiei Buget- Finante, inregistrat la nr.3655 din 29 august 2016 si Avizul Comisiei Cultura, Invatamant, 
Protectie-Sociala, inregistrat la nr.3656 din 29 august 2016,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 

comunei, inregistrat la nr.3657 din 29 august 2016 ; 
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului 

cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata prin Legea nr. 673/2002, prevederile Legii 
nr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica,cu modificarile si completarile 
ulterioare prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile 
ulterioare si prevederile art.36 din Legea nr. 21512001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.45. alin.(J). din Legea nr.21512001,republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 10 voturi "pentru" din totalul de 10 voturi 
exprimate, adopta urmatoarea 

HOT ARA RE 

Art.J.- Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Otesani, 
cuprins in anexa nr.1. care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.-Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari inceteaza aplicabilitatea Hotararii Consiliului 
Local cu nr. 9 din 31 iulie 2012 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare a 
consiliului local. 

Art.3.- Secretarul Comunei va comunica prezenta hotarare Primarului Comunei Otesani si Institutiei 
Prefectului Judetului Valcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
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