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CO ILIUL LOCAL OTESANI 
J DETUL VALCEA 

PROCES -VERBAL 
JNCHEIATASTAZI 31MAI2022 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, a fost convocat in sedinta ordinara. publica. prin 
Disp itia Primarului cu nr.11 O din 23 mai 2022, pentru data de 31 mai ·2022, orele 13. 00. la sediul Ca111i11ului 
Cultu al Otesani, jude tul Va/cea, sedinta la care participa un numar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri 
in fw fie ai Consiliului Local Otesani. · 

ln continuare, domnul presedinte de sedinta. prezinta ordinea de zi: 
1.- Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta anterioara. 

Prezinta Bondoc Elena Eliodora - secretar general- , 
2.- Informare privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar -
3.-Proiecl de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 

Prez inia Oprisor Mircea - primar -
4. -Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 202 1. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar -
\ 5. -Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de cons11/ta11ta. de asistenta si 

de re rezenlare injustWe. 
Prezinta Oprisor Mircea - primar -

6. -Proiect de hotarare privind aprobarea fisei postului pentru Sefserviciu in cadrul Serviciului Public de 
A/im ntare cu Apa si Canalizare Otesani,judetul Va/cea. 

Prezint a Oprisor Mircea - primar -
7. -Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de contract de ji.1rnizare/prestare a serviciului de 

a/im ntare cu apa si canaalizare, conform dispozitiilor Ordinului Presedinte!ui ANRSC nr.901200 7. 
Prezinta Oprisor Mircea - primar -

8.-Diverse. 
Supusa la voi ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi. 
Domnul primar prezinta informarea privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta 

ante ioara. 
Se trece la alegerea presedintelui de sedinta, fapt pentru care domnul primar ii invita pe domnii 

cons fieri sa faca propuneri. 
Domnul consilier Davidescu Mihail ii propune pe domnul Miuta Mircea. Alta propimere nu mai exista. 
Supusa la vot, propunerea este adoptata cu unanimitate de voturi. 
Se trece la prezentarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de Încheiere a exercitiu!ui 

ar pe anul 2021. 
Nefiind luari de cuvant, se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
Se trece la prezentarea proiectului de ho/arare privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de 

ltanta, de asistenta si de reprezentare in justit ie. 
Nefiind luari de cuvant, se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
Se trece la prezentarea proiectului de ho/arare privind aprobarea jîsei postului pentru Sef serviciu in 

cad l Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Otesani. jude tul Va/cea. 
Nefiind luari de cuvant, se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
Se trece la prezentarea proiectului de ho/arare privind aprobarea modelului de contract de 

.furn zare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canaalizare, conform di,\pozitiilor Ordinului 
Pres dintelui ANRSC nr.9012007. 

Nefiind luari de cuvant, se supune la vot.fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
Se trece la punctul nr. 8 Diverse. 
Nefiind luari de cuvant, se declara sedinta de consiliu inchisa, drept pentru care am incheiat prezentul 

pro es-verbal azi data de mai sus. 
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SECRETAR GENERAL, 
BONDOC ELENA EL/ODORA. 


