
ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI OTESANI 

JUDETUL V AL CEA 
-PRIMAR-

D ISP OZIŢIA NR. 33 . 
PRIVITOR LA: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşanijudeţul Vâlcea, 

pentru sedinţa ordinară, în data de 25 februarie 2021. 

Primarul comunei Oteşani,judeţul Vâlcea, - OPRISOR MIRCEA-; 
In conformitate cu prevederile art.J33. alin.(1). si art.J34. alin.(l). lit.a). din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

D I SP O Z IŢI E 

Art.l.- Se convocă în sedinţa ordinară, Consiliul local al Comunei Oteşani, judetul Vâlcea, 
pentru data de 25 februarie 2021, orele 13.00, la sediul Caminului Cultural Otesani, cu proiectul 
ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie. 

Art.2.-Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la dispozitia 
consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani in format letric si electronic. 

Art.3.- Proiectele de hotarare înscrise pe proiectul ordinii de zi, insolite de documentele 
prevazute de lege,se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Otesani. 

Art.4.-Consilierii locali sunt invitati sa studieze proiectele depuse si dupa caz sa formuleze 
amendamente asupra acestora, in conditiile legii. Amendamentele formulate in conditiile art.138. 
alin.(l2). din O. UG. nr. 5712019 privind Codul administrativ. 

Art.S.- Secretarul general al comunei se va ingriji de pregatirea materialelor, comunicarea 
acestora in forma prevazuta mai sus si de indeplinirea conditiilor pentru buna desfasurare a sedintei 
consiliului local al comunei Otesani. 

Art.6.-Secretarul general al comunei Otesani va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a 
prezentei dispozitii, respectiv o va face publica prin afisare, o va comunica tuturor membrilor 
Consiliului Local, precum si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului 
de legalitate. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2021. � 

1.- Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta anterioara. 

Prezinta Bondoc Elena Eliodora -secretar general-

2.-Iriformare privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara. 

Prezinta Oprisor Mircea -primar-

3.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. Initiator- Oprisor Afircea -

primar. avizare : Comisia: administratie publica,juridica. 

4.-Proiect de hotarare privind privind aprobarea retelei scalare a unitatilor de invatamant din 

comuna Otesani,judetul Valcea,pentru anul scolar 2021-2022.Initiator- Oprisor Mircea - primar. 

avizare: Comisiile nr.l, 2 si 3. 

5.-Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la 

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN, pentru 

realizarea investitiei « Prima înfiinţare reţele publice de apă si apă uzată, îmbunătăţirea reţelei de 

drumuri de interes local, prima irifiinţare şi dotare centru pentru ingrijire copii tip"after school", 

investiţii in scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale », din comuna Otesani, 

judetul Va/cea. Initiator- Oprisor Mircea- primar-. Avizare : Comisiile nr.l, 2 si 3. 

6.-Diverse. 

SECRETAR GENERAL, 

DUMITRAsc· BONDOC ELENA ELIODORA. 
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