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

pentru sedinţa ordinară, în data de 30 martie 2021. 

Primarul comunei Oteşani,judeţul Vâlcea, - OPRISOR MIRCEA-; 
In conformitate cu prevederile art. 133. alin. (1). si art. 134. alin. (1). !it. a). din Ordonanta de 

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

. · 

In temeiul art.196. alin.(l). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

D ISP O Z IŢI E 

Art.l.- Se convocă în sedinţa ordinară, Consiliul local al Comunei Oteşani, judetul Vâlcea, 
pentru data de 30 martie 2021, orele 13.00, la sediul Caminului Cultural Otesani, cu proiectul 
ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie. 

Art.2.-Materialele inscrise 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.- Proiectul de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi, insotit de documentele 
prevazute de lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Otesani. 

Art.4.-Consilierii locali sunt invitati sa studieze proiectul depus si dupa caz sa formuleze 
amendamente asupra acestuia, in conditiile legii. Amendamentele sunt formulate in conditiile 
art.l38: alin.(l2). din O.UG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Art.5.- Secretarul general al comunei se va ingriji de pregatirea materialelor, comunicarea 
materialelor 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 Va/cea in vederea exercitarii controlului 
de legalitate. 

CONTPd.SEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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