
RO MANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. J_f) 
PRIVITOR LA: Aprobarea fişei postului pentru Şef Serviciu în cadrul Serviciului 

Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare Otesani. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara,publica, pe data 

de 31 mai 2022, la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie ai 

Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Miuta Mircea, 

ales in sedinta de consiliu din data de 31 mai 2022; 

Luand in dezbatere: 

- Referatul de aprobare, inregistrat la nr.2607 din 29 aprilie 2022 si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea fisei postului pentru 

Sef Serviciu in cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Otesani; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul 

Valcea, inregistrat la nr.2608 din 29 aprilie 2022; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.31 77 din 26 mai 2022 si Avizul 

Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr. 31 78 din 26 mai 2022, prin care se propune aprobarea 

proiectului de hotarare informa si continutul initiat de primar; 

Avand in vedere: 

-Hotararea Consiliului Local Otesani nr.32130.09.2021 privind înfiinţarea şi organizarea 

Serviciului Public de alimentare cu apă şi canalizare Otesani, cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Local al Comunei Otesani, judeţul Vâlcea; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de 

secretarul general al comunei, inregistrat la nr.2711 din 06 mai 2022; 

Respectand procedura prevazuta de Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procesului-verbal de afisare; 

In conformitate cu prevederile art.40 din Legea nr. 5312003 - Codul Muncii, republicata, 

prevederile Legii nr.27312006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

si prevederile art.129. alin.(2) . Ut.a). si d) . si alin.(7). lit.n). din O.UG. nr. 5712019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 



În temeiul art. 139. alin.(1). si art.196 alin.(1). fit.a). din O. UG. nr. 5712019 privind Codul 

administrativ, cu modi.ficarile si completarile ulterioare, cu un număr de 11 voturi "pentru" din totalul 

de 11 voturi exprimate, adoptă următoarea 

HO T A R A RE 
Art.1.- Se aprobă Fişa postului pentru Şef Serviciu în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu 

Apă şi Canalizare Otesani, conform Anexei nr. I la prezenta. 

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte domnul 

Oprisor Mircea primarul comunei Otesani, judeţul Vâlcea ca prin compartimentele de specialitate să 

facă demersurile necesare pentru scoaterea la concurs în vederea ocupării postului menţionat la art. 1. 

Art.3.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 

Otesani, Institutiei Prefectului judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate si va 

asigura aducerea la cunostinta publica . 
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CONTRASEMNEAZA PEN TRU LEGALITA TE, 
SECRETAR UL GENERAL A L COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 
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Cartus cu proced ur i obli2atori i ulterioare adoptari i hota rarii consiliulu i local 

PROCEDURI O BLIGA TORll UL TERl OARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI OTESAN I 

NRo2'fDI N 31 MA I 2022 

Data 
Semnătu ra persoanei 

OPERAŢIUNI EFECTUATE 
ZZ/LL/AN 

res ponsab ile să efectueze 
procedura 

I 2 3 

Adopta rea hotă rârii 1 ) 3/.P.:!~ .. 4.~'1: h 
Comunicarea că tre primarul comun ei2) l~t& .. c:4,V.. ~ 
Comunicarea că tre prefec tul judetului3

) ~00 .... ~~- ~ 
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Aducerea la cu n oştin ţă p u blică"5) .. ./ .. ./ .. .............. 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4'

5
) .. .I .. ./ ................ 

Hotărâ rea devine obligatorie6
) sa u produce efecte juridice7

), d upă caz .. ./ .. .!.„ ...... „ ..... 
Extrase d in Ordonanţa de ur_1Jenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ: 

11 art. 139 a lin. (1) : „ ln exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, 
după caz."; 

21 art. 197 alin . (2) : „ Hotărârile consiliului local se comunică primarului. "; 
31 art. 197 alin. (1) , adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectulu i în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării„ .; 
41 art. 197 al in. (4) : Hotărârile „ . se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţi i le legii, prin grija secretarulu i 

general al comunei.; 
51 art. 199 alin. (1): „ Comunicarea hotărârilor „ .. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 

mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."; 
61 art. 198 alin. (1 ): „ Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică."; 
71 art. 199 alin. (2) : „ Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora 

li se adresează." 


