
ROMAN/A 
.JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL Al COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.4 _. ·· · 
PRIVITOR LA :Alegerea presed;ntelu; 'de sedinta. 

, · 

·. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta.ordinara,puhlica. pe 
data de 31 mai 2022, la care participa un numar de 11 consilier;, din totalul de 11 consilieri in 
.functie ai Consiliului local; 

Avand in vedere : 
-Re.feratul de aprobare si proiectu/ . de ho/arare prezentate de ca/re d-l Oprisor 

Mircea,prin;arul comunei.cu privire la alegerea presedintelui de sedinta. in confi:mnila/e cu 
prevederile art.136. alin.(8). fit .a) . din Ordonanla de Urgenta a Guvernului nr.5 712019 pril•ind 
Codul administrativ.cu mod(ficarile si completarile ulterioare: 

- Raportul compartimentu/u; de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani. judetul 
Va/cea, in conformitate cu prevederile art.136. alin.(8). Lit.b). dii? Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si con1pletarile ulterioare: 

- Av;zul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistrat la nr.3166 din 26 mai 2022. prin 
care se propune aprobarea proiectului de ho/arare informa si continutul initiat de primar: 

ln co11/ormitate cu prevederile art.123. alin.(J). si alin.(-/). din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.5 712019 privind Codul administrativ, cu mod[ficarile si completarile ulterioare; 

ln temeiul art.139. alin. (1). si art.196. alin. (1) . lit. (a). din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.5 712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. cu un 
numar de 11 voturi ''pentru ", din totalul de 11 voturi exprimate, adopta urnwloa(ea 

HO TARARE 

Art.1.-Se alege in functia de presedinte de sedinta al Consiliului local al comunei Otesani, 
domnul consilier Miuta Mircea, pe o perioada de 3 luni, re.\pectiv lunile mai, iunie si iulie 2022. 

Art.2.- Presedintele de sedinta ales va exercita atrihutiile stabilite de legislatia in vigoare. 
\ Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarâneaza consilierul local ales 

urmare a prevederdor art. I . 
Art.4.- Secretarul general al comunei va comunica prezenta ho/arare Primarului Comunei 

Otesani, persoanei nominalizata la art. I. pentru ducerea la indep!inire si lnstitutiei Prefec111/11i 
Judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESAN/, 

BONDOC ELENA - ELJODORA. 



Cartus cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii hota rarii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII llLTERIOARE ADOPTĂRII llOT,\R..\RII CONSILlllLlll LOCAL AL COMllNEI 
OTESANI 

NR.26 DIN 31 MAI 2022 

Nr. Da~ 
Semnătura pcrsoauri 

crt. 
OPERA ŢI UNI EFECTLIATE 

ZZ/LL/AN 
rcs11011sabilc să cfcctucu 

procedura 
o I 2 3 

I Adoptarea hotărârii 1) J.1. .1~.J.~.ţ_ „ 6 
2 Comunicarea către primarul comunci2

) 6.~.P4?~J. .. €~ 
3 Comunicarea către prefectul judetului3

) IS.1fil.~.J.~„ ® 
4 Aducerea la cunoştin\ă publică~4 5 ) 

.. ./. . ./.. „ .„„.„.„. 

5 Comunicarea. numai în cazul celei cu caracter individual4'
5

) 
.. ./ .. ./.„„„„„„.„ 

6 Hotărârea devine obligatoric6
) sau produce efecte juridicc7

), după caz 
.. ./ .. ./.„„.„.„„.„ 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ: 
1l art. 139 alin. (1 ): J n exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 

simplă, după caz."; 
2l art. 197 alin . (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului."; 
3l art. 197 alin. (1 ), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării „ . ; 
4l art. 197 alin. (4): Hotărârile . . . se aduc la cunoşt i nţa publică şi se comunică, în condiţiile legii , prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5
l 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 ."; 
7
l art. 199 alin. (2) : „ Hotăr{Jrile „ . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

oersoanele cărora li se adresează . " 


