
ROMANIA 

COitlVNA OTESANI 
JUDETUL VALCEA 

-PRIMAR-

D 1 S POZIŢIA NR. /J...!L. 
PRIVITOR LA: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşani,judejul Vâlcea, 

pentru sedinţa ordinară, în data de 29 iunie 2021. 

Primarul comunei Oteşani,jude[ul Vâlcea. - OPRJSOR Jv!IRCEA -; 

In conformitate cu prevederile art.J33 .. alin.(])., art.134. alin.(l). lit.a). din Ordon 1ij 1a de 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si bomp{� talile 
ulterioare. se convoaca Consiliul local Otesani, in sedinta ordinara,publica, pentru data de 2'91 1 ilupie 
2021,orele 13.00,/a sediul Caminului Cultural Otesani; 1 1 

In temeiul art.196. alin.(J). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5 i'2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

DISPOZIŢIE 

1 _ Art.J.- Se convocă în
_ 

se�inja ordinară,publica, Con�iliul
, 

lo�al al_ C'__�munei Ote�an�, J' {Btul 
Valcea, pentru

_ 
data de _2�

. 
zunz� 2021, m�ele 13.00, la sedml �amz�t:!uz Cultural Otesam, .Al aJ[ul 

Valcea, cu prozectul ordznzz de zz prevazut zn anexa la prezenta dzspozztze. 
1 1 11 Art.2.-}.1aterialele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la dis zi ia 

consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani in format letric si electronic. li 1111 Art.3.-Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi, insolite de J!oczm (tele 
prevazute de lege, se trinlit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului locai al cd zLhl ei 
Otesani. . . . . . . 1 I I I Art.4.-Cu privire . la proiectele de . hotarare mentionate, se pot formula si enU(le 
amendamente in conditiile art.138. alin.(12). din O.UG. nr. 57/2019 privind Codul administr�'irl ,,b 
modificarile si completarile ulterioare. 

. . : 
.1 ! 1 . 1 Art.S.-Secretarul general al comunez Otesanz va lua masurz pentru aducerea la z'rfrldepl jl".1 a 

preze�:ei �ispozitii, respec:iv o
. 

va _J_ace public� [Yrin afi�are, o :a comunica tu�uror. me'1
1
�i�o;� 

Conszlzuluz Local, precum Sl Instztutzez Prefectuluz _1udetuluz Valcea zn vederea exercttarii contr 1 zLluz 
de legalitate. 

CONTRASEMNE4ZA PENTRULEGMLI TE, 

SECRETAR GENERAL, 1 

BONDOC ELElVA ELIODOJU1. 

7 


