
ROMAN IA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. 31. 
PRIVITOR LA: Aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 - 2027, 

comuna Otesani, judetul Va/cea. · 
. :•i . • .. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va /cea. intrunit in sedintaordinara.puhlica.pe data de 
10 iunie 2022,la care participa un numar de J 1 consilieri, din totalul de 1 I consilieri infime/ie: 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Miuta Mircea, llles 
in sedinta de consiliu din data de 31 mai 2022; 

luand in dezbatere: 
- Referatul de aprobare inregistrat la nr. 2711 din 06 mai 2022, nota de jimdamen/l/re, 

inregistrata sub nr. 2713 din 06 mai 2022 si proiectul de hot arare pre::entate de ca/re d-l Opri sor 
Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea Strate~iei de dezvoltare focală pe perioada 202 1 -
2027, comuna Otesani,judetul Valcea. 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judelui 
Va/cea, inregistrat la nr. 2712 din 06 mai 2022; 

- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregislral la nr.3281 din 06 iunie 2022. Avi:::ul 
Comisiei Buget - Finante, inregislral la nr.3282 din 06 iunie 2022 si Avi::uf Comisiei Cultura. Proteclic 
Sociala. Jnvatamant, inreg!strat la nr.3283 din 06 iunie 2022, ;win care se propune aprobarell proiectului 
de ho/arare informa si continutul initiat de primar: . 

Tinand eoni de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de ho/arare. intocmit de 
secretarul general al comunei, inregislrat la nr.3277 din 03 iunie 2022: 

Văzând că s-au respectat principiile lransparen/ei in procesul de elaborare a proiectelor actelor 
normative conform Legii nr. 5212003 privind tramparenf a decbonală În adminislraf ill publică. în hazu 
anunfului nr. 2714 din 06 mai 2022; 

1n conformitate cu prevederile art.129. alin. (2). Lit.b). şi alin. -I. fii. (e). din Ordonanla de Urgenta 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarife si completarile ulterioare: 

În temeiul art.139. afin.(l) . fit.a). si art. 196 alin.(l). fit .a). din O. U.G. nr. 5712019 privind Codul 
administrativ, cu modţjicarile si completarile ulterioare, cu un număr de 11 voturi "pentru ". cu un 
număr de O voturi "împotrivă", cu un număr de O voturi ''ab(ineri ". din totalul de 11 voturi exprimate, 
adoptă următoarea : 

HO TARARE 

Art.1.-Se aproba Strategia de dezvoltare locală a comunei Otesani. jude(ul Vâlcea. pentru 
perioada 2021-202 7, conform anexei care.face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. -Primarul Comun.ei Otesani va asigura aducerea la îndeplinire a pre::.entei hotărâri prin 
intermediul compartimentelor de specialitate, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri lnstitufiei Prefectului-Jude/ul Vâlcea în vederea exercilarii controlului de legalitate. 
primarului comunei Otesani, compartimentelor responsabile cu punerea În executare şi va asigura 
aducerea la cunoştintă publică prin afişare la sediul Consiliului local si pe site-ul propriu. 

4-Ă-f.,;';~ 
P , is; ,,TE~ 1 DINTA, 

( ~ ·~;;;1t1R; ~ 
00 < ,, . '.;;, o~ r '\ 

4l (, V 

OTES IST E . 022-
·~:A.:.i~~ 

B.E. 
NR. EX. 5. 

CONTRASEMNEAZA PENTR V LEGALITATE, 
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Cartus cu oroccduri obli2atorii ulterioare adootarii hotararii consiliului local 

PROCEDU RI OBLIGATORII ULTE RIOAR E ADOPTĂRII llOTĂR; Rll CONSILll/Llll LOCAL AL COl\lllNEI OTESANI 
NR. 3 f I /r<J I Uf-.Jl-t ik,J.J_ 

Nr. Data Semnătura persoanei 

crt. 
OPERATll lNI EFECTUATE 

ZZ/ LL/AN 
responsabile să efcrtuczc 

1>roccdurn 

o I 2 3 

I Adoptarea hotărârii ' ) 1~ . Prx„ r!.P.t/~ . ~ 
2 Comunicarea către primarul comunei2

) lf106 ... ~~ .. ~ 
3 Comunicarea către prefectul judeţului 3 ) W:t:W .. ~J.). ..• ~ 
4 Aducerea la cunoştinţă publică4+5 ) 

/ 
.. . ! .. . / ...... .... ...... 

5 Comunicarea. numai în cazul celei cu caracter individual4 ' ~ ) .. ./. . ./. . ...... .. ..... 

6 llotărârca devine obligatorie6
) sau produce efecte juridicc7

) , clupă caz .. ./ .. ./ ..... ..... ...... 
Extrase din Ordonanţa de ~rgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

1l art. 139 alin. (1 ): ,,ln exercitarea atribuţiilor ce ii revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu ma1oritate absolută sau 
simplă, după caz."; 

2
) art. 197 alin. (2): „ Hotărârile consiliului local se comunic{) primarului."; 

3l art. 197 alin . (1) , adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consil iului local al comunei prefectului în 
cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ... ; 

4l art. 197 alin . (4) : Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică , în condiţiile legii, prin grija secretarului 
general al comunei. ; 

5l art. 199 alin. (1) : „Comunicarea hotărârilor .... cu caracter individual către persoanele cărora li se adreseaz{J se face 
in cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."; 

5
! art. 198 alin. (1 ): „HotfJrârile .. . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică ."; 

7
l art. 199 alin. (2) : „ Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele 

cărora li se adreseazfJ." 


