
RO MANIA 

COMUNA OTESANI 
JUDETUL VALCEA 

-PRIMAR-

D ISP OZIŢIA NR. �j,t. 
PRIVITOR LA: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşanijudeţul Vâlc a, 

pentru sedinta ordinară, în data de 30 h.!ie 2021. 

Primarul comunei Oteşani,judeţul Vâlcea, - OPRISOR MIRCEA-; 

In conformitate cu prevederile art 133. alin. (1)., art.134. alin. (1). !it. a). din Or onan 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si c mple ni 
ulterioare, se convoaca Consiliul local Otesani, in sedinta ordinara,publica, pentru data ,1 e 30 z i 
2021,orele 13.00,/a sediul Caminului Cultural Otesani; 

In temeiul art.196. alin.(1). litb). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului n . . 57 1 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

D I SP O Z IŢI E 

Art.I.- Se convocă în sedinţa ordinară, publica, Consiliul local al Comunei Oteş 
Vâlcea, pentru data de 30 iulie 2021, orele 13. 00, la sediul Caminului Cultural Otes 
Va/cea, cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie. 

11 Art.2.-Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la / · i 
consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani in format k:ric si electronic. 

Art.3.-Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi, insolite de d cume 
prevazute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local � co 
Otesani. 1 

Art.4.-Cu privire la proiectele de hotarare mentionate, se pot formula i de 
amendamente in conditiile art.138. alin.(12). din O.UG. nr. 5712019 privind Codul admi ·r·strat 
modificarile si completarile ulterioare. 

Art.S.-Secretarul general al comunei Otesani va lua masuri pentru aducerea la in fPlin 
1 

prezentei dispozitii, respectiv o va face publica prin afisare, o va comunica tuturor emb !o 
Consiliului Local, precum si Institutiei Prefectului judetului Va/cea in vederea exercitarii ntro � 
de legalitate. 

OTES 

RED. 

DACT. 

NR.EX 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEG /TA 

SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 

? 



PROIECTUL ORDINII DE ZI 
A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 30 IULIE 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 anteri 

Prezinta Oprisor Mircea - primar-
3.- Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii d 

comunei Otesani, judetul Val cea. -Initiator primar Oprisor Mircea-se trimite spre avizare 
specialitate nr.l., nr.2. si nr.3. 

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru colectare separata 

separat al deseurilor reciclabile, din comuna Otesani, judetul Valcea.-Initiator pri 

Mircea- se trimite spre avizare comisiilor de specialitate nr.l., nr.2. si nr.3. 

5.-Diverse . 

VICEPRIMAR, 

MIRON ION. 

SECRETAR GENERA , 

BONDOC ELENA ELIOD 1U. 

t 


