ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI
HOTARAREA NR._f;._.
PRIVITOR LA: Aprobarea Statutului-cadru al comunei Otesani,judetul Va/cea.
Consiliu/local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta ordinara, publica, pe data de 25
noiembrie 2020, la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie ai Consilului
local;
Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-1 consilier Sasu Vasile, ales in
sedinta de consiliu din data de 16 noiembrie 2020;
Luand in dezbatere:
- Referatul de aprobare, inregistrat la nr. 4. 904 din 17 noiembrie 2020 si proiectul de hotarare
prezentate de catre d-1 Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea statutului-cadru al comunei
Otesani, judetul Va/cea;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat la nr. 4. 905 din 17 noiembrie 2020, prin care se propune aprobarea statutului-cadru al comunei
Otesani, judetul Va/cea;
- Avizul Comisiei Buget- Finante,inregistrat la nr.4.998 din 20 noiembrie 2020 ,Avizul Comisiei
Invatamant, Cultura,Protectie Sociala, inregistrat la nr.4.999 din 20 noiembrie 2020 si Avizul Comisiei
Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr. 5. 000 din 20 noiembrie 2020, prin care se propune aprobarea
proiectului de hotarare informa si continutul initiat de primar;
Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare,intocmit de secretarul
general al comunei, inregistrat la nr. 5. 001 din 20 noiembrie 2020;
In conformitate cu prevederile art.l 04 corobora! cu art.J29. alin. (3). /it. a). din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.139 alin. (1). si art.J96 alin. (1). tit. a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un număr de 11 voturi
"pentru" din totalul de Il voturi exprimate, adoptă următoarea

HOT A RA RE
Art.J.- Se aproba Statutul-cadru al comunei Otesani, judetul Valcea, prevazut in anexa care face parte

integranta din prezenta hotarare.
A rt. 2.-Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei Otesani si
compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani.
A rt.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 o va aduce la cunostinta
publica prin afisare la sediul consiliului local.

CON TRASEMNEAZA PEN TR U LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
BONDOC ELENA -ELIODORA.

?

STATUTUL
COMUNEI OTESANI, JUDETUL VALCEA

Art.1.-ln conformitate cu prevederile art. 104 corobora/ cu art.129. alin. (3). lit.a). din Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, Consiliului local al comunei Otesani, aproba prezentul statut.
Delimitarea teritoriala a comunei,denumirea localităţilor componente,amplasarea acestora in
teritoriu,distantele dintre localităţi, suprafaţa intravilanului precum si a teritoriului.

Art.2.- Comuna Otesani este aşezată de o parte si de alta a raului Luncavat,afluent pe dreapta al
Oltului,in unitatea geografica a Subcarpatilor Getici,la poalele Muntilor Capatanii, la extremitatea
sudica a Depresiunii Horezului.
Satul de resedinta al comunei este Otesani,situat la o distanta de 47 km.de resedinta judetului
Valcea- municipiul Rm. Valcea- si la 12 km.de orasul Horezu.
Comuna Otesani are o suprafata de 3.418. ha. si se intinde pe o lungime de 9,9 km. Se
margineste la est cu comunele Tomsani si Francesti,la vest cu comuna Cernisoara,la nord cu comuna
Maldaresti, iar la sud cu comuna Popesti.
Hotarul teritoriului administrativ al comunei Otesani incepe din partea de nord-vest a padurii
Negara - Seci,unde se gaseste punctul de trei hotare dintre comunele: Otesani,Cernisoara si
Maldaresti,punctul fiind materializat in teren, cu piatra veche de hotar.Linia de hotar se continua prin
padurea Negara,mergand spre sud- est si desparte cele doua proprietati ale padurilor private ale
locuitorilor din comunele Otesani si Maldaresti.De aici, linia de hotar continua spre est coborand in
paraul Racilor,urmand cursul acestuia,pana intalneste paraul Gresarea.De la confluenta acestor
parae, linia hotarului se frange mergand spre nord - est pana in coltul de nord - vest al padurii
locuitorilor comunei Maldaresti,trupul Starmina,de unde coboara spre nord intalnind paraul Opritii
pana la confluenta cu raul Luncavat.De aici, hotarul se indreapta spre nord pe firul apei, intra in padurea
Carpinis,inaintand spre culmea dealului,trecand prin Brostini si ajunge in marginea padurii in culmea
Folestilor,unde se gaseste punctul de trei hotare dintre comunele Otesani,Maldaresti si Tomsani.
De aici,hotarul se indreapta spre sud - est,pe culmea dealului Folestilor,trecand prin punctele
Nedeita,Costofir,Heteu,Lepesti,Pravala,Gorganul Muretului,Tulburea ,Scarisoara , pana in punctul
Mitranesti,care constituie punctul de trei hotare dintre comunele Otesani,Tomsani si Francesti.ln
continuare,hotarul merge tot pe culmea dealului !>pre sud - est,trecand prin punctele Barlogu,culmea
Vaii Badei,pana in varful Manesti, unde se afla punctul de trei hotare dintre comunele :Otesani,Francesti
si Popesti.Din acest punct,linia hotarului se indreapta spre sud - vest,pe marginea padurii Otesani coasta Minei Cucesti,mergand pe culmea dealului pana intalneste paraul Valea Badei,peste care trece
indreptandu-se de aici,spre nord,pana la drumul liniei unde se frange,mergand pe marginea drumului
spre vest ce merge in catunul Lungulesti,pana in marginea raului Luncavat,apoi se continua pana in
marginea padurii Batoaia,urmand culmea dealului ,pana la triota,in culmea Armasestilor,unde se
gaseste punctul de trei hotare dintre comunele : Otesani,Popesti si Cernisoara.
In continuare ,hotarul se indreapta spre nord ·- vest urmand drumul de culme,caruia i se mai
spune "Drumul Oii", trecand prin culmile Scaunelului,Fata Scoartei,apoi se indreapta spre
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nord,mergand tot pe culmea dealului pana la intersectia Drumului Oii, cu drumul Rusitei,de unde,tot pe
culmea dealului, hotarul intra in padurea Agest, se continua spre nord - vest,prin padure pana in punctul
numit Vanj,continuand pe culmea dealului,trecand prin punctele : Cheie,Suvita,Gorgan,pana in
marginea padurii Negara.De aici,linia merge pe marginea de vest a padurii de mai sus,pana in punctul
Groape,continuandu-se spre nord pana ce intalneste punctul de trei hotare dintre comunele :
Otesani,Cernisoara si Maldaresti,marcandu-se astfel,intreg teritoriul administrativ al comunei
Otesani.
Comuna Otesani are 5 sate componente şi anume:
-Satul Otesani, sat de reşedinţă, localitate de rangul IV, cu cătunele: Chilia Mare, Chilia
Mica,Muretu,Mironesti,Prodesti,Boborasti, Deaconesti;
- Satul Carstanesti, sat component al comunei, localitate de rangul V,cu cătunele:
Lotas, Oprisoresti, Val culesti,Gosesti,Miutasti;
- Satul Bogdanesti, sat component al comunei, localitate de rangul V, cu cătunele :
Bogdanesti,Davidesti,Deasupra Morii,;
-Satul Cucesti,sat component al comunei,localitate de rangul V
- Satul Sub Deal, sat component al comunei, localitate de rangul V
Distanţa dintre satele aparţinătoare şi centrul administrativ-teritorial al comunei este de
aproximativ 2-7 km.
Legătura intre satele Otesani, Carstanesti,Bogdanesti si Cucesti se face prin drumul national
D.N.65 C.Horezu- Craiova, drum cu îmbrăcăminte asfaltică , pe o lungime de 9,9 km, care străbate de
la nord la sud localitatea
Spre drumul national D. N. 65 C Horezu - Craiova converg toate drumurile si uliţele comunale,
neasfaltate, din satele Otesani,Carstanesti,Bogdanesti,Cucesti si Sub Deal.
Teritoriul comunei este străbătut pe direcţia nord sud de apa raului Luncavat.
Suprafaţa teritoriului administrativ este de 3.418 ha din care majoritatea teritoriului o reprezintă
zona de deal.
Delimitarea

colectivităjii

asupra căreia se exercita autoritatea Consiliului local Otesani, istoric
privind data creării colectivităjii.

Art.3.- Consiliul local Otesani îşi exercita autoritatea asupra întregii colectivităţi de pe cuprinsul
administrativ-teritorial al comunei Otesani, cu respectarea drepturilor, libertăţilor si îndatoririlor
fundamentale stabilite prin Constituţia României si a altor legi.
Prima marturie scrisa cu privire la existenta satului Otesani este un hrisov din 13 ianuarie
161 O,prin care Radu Serban voievod intareste lui Oprea logofat satul Folesti de Jos,pentru care a avut
para cu Doroftei calugarul si cu tot satul.Limita hotarului de vest a acestui sat mergea pana la
Otesani,la curmatura Gorganului ( Muretu) .
In ceea ce priveste denumirea localitatii,se considera ca aceasta deriva de la etinomul de baza
"otes ", cuvant bulgaresc, cu sensul de " iaz, cura tura", la care adaugandu-se sufisul " ani ",se formeaza
toponimul Otesani. O semificatie aparte o are insa hrisovul din 1O martie 1626,prin care Alexandru
Coconul voievod intareste lui Radu Golescul ocini la Otesani,dinjudetul Valcea.
Populajia comunei,componenta etnica a acesteia.

Art.4.- Comuna Otesani are potrivit recensământului general al populaţiei si locuinţelor din anul
2011 o populaţie de 2.641 locuitori, din care 1253 locuiesc în satul Otesani, 759 locuiesc în satul
Carstanesti,338 în satul Bogdanesti,234 locuiesc in satul Cucesti şi 57 în satul Sub Deal.
Din punct de vedere etnic, populaJia comunei Otesani este de etnie română, la recensământul
general al populaţiei din anul 2011 nefiind declarate alte etnii.
Având în vedere structura etnica a populaţiei, limba care se foloseşte este limba romana
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Denumirea

localităJii

de reşedinţa,sediul autoritarilor administraţiei publice locale.

Art. 5.- Localitatea de reşedinţă este satul Otesani, unde funcţionează si îşi au sediul autorităţile
locale care conduc comuna :Consiliul local Otesani si Primăria comunei Otesani.
Acestea funcţionează in clădirea din satul Otesani.
Primarul comunei Otesani, ales la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 este domnul
Oprisor Mircea, membru PNL. A depusjurământul in şedinţa de Consiliului local Otesani din data de 23
octombrie 2020.
Consiliul local Otesani a fost constituit legal prin Ordinul Prefectului Judetului Va/cea cu nr.550
din 26.10.2020.
Are în componenta un număr de 11 consilieri locali din care: 7 consilieri aparţin Partidului
National Liberal, 3 consilieri Partidului Social Democrat si 1 consilier al Partidului Miscarea Populara.
administraţiei publice

Consiliul local Otesani a stabilit in şedinţa de consiliu din data de 16 noiembrie 2020, formarea
a trei comisii de specialitate după cum urmează :
I Comisia pentru programe de dezvoltare economica -socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului,servicii
şi comerţ, formată din consilierii: Obada-Marinescu Gheorghe, Gheorghiu Gheorghe, Miron Ion,
Murgea Gheorghe si Davidescu Mihail.
II Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi
sportive şi de agrement, formată din consilierii: Obada Dumitru, Cerce! Ion si Zabava Fanel.
III Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii ş i liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor, formată din consilierii:Sasu Vasile, Miuta Mircea si Darnescu Stefan.
Viceprimar al comunei Otesani a fost ales în şedinţa consiliului local din data de 25 noiembrie
2020, domnul Miron Ion, consilier din partea Partidului National Liberal.

Atribuţiunile

specifice autoritarilor publice locale.

Art. 6.- Atribuţiunile specifice autoritarilor publice locale, respectiv consiliul local si primar,
sunt cele prevăzute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5 712019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Consiliu/local exercita si alte atribuţiuni stabilite prin lege sau prin statutul comunei.
Primarul îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de câtre Consiliul local
Otesani.
Denumirea

instituţiilor

sociale si culturale care funcţionează in comuna Otesani, judeţul
Vâlcea.

Art. 7.- Sub autoritatea Consiliului local Otesani îşi desfăşoară activitatea instituţii sociale si
culturale cum sunt: Şcoala cu clasele I-IV Otesani si Scoala cu clasele I- VIII Carstanesti, Gradinite le cu
Program Normal Otesani si Carstanesti, Căminele Culturale Otesani si Carstanesti, Dispensarul Uman
Otesani,Biserici si Biblioteca comuna/a "Fratii Ion si Gheorghe Dumitrescu ".
Acestea sunt subordonate ministerelor învăţământului, sănătăţii si culturii cărora consiliul local
prin lege le asigura condiţiile necesare unei bune funcţionari.
De asemenea, se vor avea in vedere si alte instituţii sociale si culturale ce vor fi organizate in
perioada mandatului de 4 ani.
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Căile

de comunicajie de pe teritoriul comunei şi categoria acestora

Art. 8. - Căile de comunicaţie sunt reprezentate de drumul naţional DN 65 C Horezu- Craiova,
drumurile judeţene 646 Otesani - Cernisoara, drumurile comunale DC 116 C Carstensti-Otesani si DC
130 Otesani-Tomsani, uliţele, drumurile satesti si drumurile vicinale.
Drumul naţional 65 C Horezu - Craiova se află în administrarea şi întreţinerea Secţiei de
drumuri naţionale Horezu.
Drumul judeţene Otesani - Cernisoara aflate în administrarea şi întreţinerea Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Uliţele comunale şi drumurile vicinale sunt în administrarea şi întreţinerea consiliului local.
Societăji

Art. 9.- In comuna Otesani

comerciale si economice specifice

îşi desfăşoară

activitatea

societăţi

comerciale cu capital de stat

şi

privat.
----

Pe teritoriul comunei funcţionează o serie de

societăţi

comerciale având ca obiect de activitate

comerţul.

Pentru buna desfăşurare a
spiritul legii, a unor facilitati.

activităţii

acestora, Consiliul local Otesani va

urmări

asigurarea in

Serviciile publice existente in localitate,obiectul de activitate,raza teritoriala in care acjionează.

Art. 1O.- Serviciile publice ale Consiliului local Otesani sunt cele stabilite prin lege si
regulamente, in urmatoarele domenii:social-cultural,invatamant, sanatate, sanitar, veterinar, sportiv.
Consiliul local Otesani aproba regulamentele de organizare si funcţionare a serviciilor publice,
stabileşte competentele, atribuţiile si salarizarea personalului in condiţiile stabilite de lege.
O parte din personalul aparatului Primăriei comunei Otesani are statutul de funcţionar public,
ceilalti fiind personal contractual.
Consiliul local Otesani va veghea ca toate serviciile publice locale sa funcţioneze in bune
condiţiuni,solicitând periodic iriformări asupra acestora.
Periodic comisiile de specialitate vor realiza studii, prognoze orientative si programe de
dezvoltare economica-sociala in funcţie de necesitatule localităţii, posibilităţile materiale.
Art. 11.- Prin grija primarului comunei se vor organiza festivităţi de înmânare a titlului si
certificatului de fiu/fiică al/a comunei, tinerilor născuţi şi domiciliaţi in localitate, atunci când aceştia
împlinesc 18 ani.
Art. 12.- Prin hotărâre Consiliului local Otesani se poate acorda titlul de cetăţean de onoare
unor persoane cu o contribuţie deosebita pe plan politic, economic, social si cultural, unor persoane
importante pe plan naţional si internaţional născute in localitatea Otesani, precum si altor persoane
legate efectiv si cu contribuţii însemnate la dezvoltarea si cunoaşterea în ţară si în lume a comunei
Otesani.
Consiliu/local poate acorda titlul de cetăţean de onoare acelor persoane care au avut contribuţii
concrete deosebite la dezvoltarea economico-socială a localităţii, învăţământului, culturii artei,
turismului şi a sportului în localitate.
Consiliul local, atunci când constata ca deţinătorii titlului de cetăţean de onoare au săvârşit
abateri penale ce lezează interesele naţionale sau locale sau le considera incompatibile din punct de
vedere moral cu titlul acordat, poate hotărî retragerea acestuia.
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Drepturile de care se pot bucura persoanele care au primit titlul de cetatea de onoare se vor
stabili printr-o hotărâre a Consiliului local.
Art. 13.- Cetăţenii comunei Otesani au dreptul de a participa la dezbaterea in consiliul local a
problemelor de interes local.
De asemenea cetăţenii au dreptul de a participa, prin modalităţile prevăzute de lege,la viata
politica,economica,sociala si cultural sportiva a localităţii.
Art. 14.- Cetăţenii localităţii pot fi consultaţi prin referendum, cu privire la problemele de interes
deosebit, potrivit legii.
Consultarea cetăţenilor se poate face si prin adunări populare organizate pe sate.
Art. 15.- Convocarea si organizarea adunărilor populare se face de către primar sau de
consiliu/local.
Convocarea se face prin aducerea la cunoştinţa publica a scopului adunării, a datei si a locului
unde urmează sa se desfăşoare.
Art. 16.- Adunarea populară este valabil constituita în prezenta majorităţii reprezentanţilor
familiilor si adopta propuneri cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.
Propunerile se consemnează intru-un proces-verbal care se înaintează primarului.
Art. 17.- Primarul are obligaţia de a aviza propunerile si a le înainta consiliului la prima şedinţa
pentru a hotărî.
Soluţia adoptata de consiliu se aduce la cunoştinţa comitetului de iniţiativa.
Art. 18.- Bunurile mobile si imobile ce aparţin domeniului public sau proprietatea privata a
comunei Otesani pot fi date in administrarea unor instituţii publice sau pot fi concesionate sau închiriate
prin licitaţie potrivit legii.
Închirierea sau concesionarea se face pe baza de contract ferm fiind prevăzute persoanele
împuternicite care angajează instituţia, durata contractului, preţul, precum si alte clauze in interesul
ambelor parţi.
Art. 19.- Comuna Otesani, prin consiliul local, poate stabili relaţii de înfrăţire cu alte localităţi
din tara si străinătate sau de asociere pentru realizarea unor activităţi de interes comun.
În vederea promovării unor interese comune, consiliul local poate hotărî cooperarea sau
asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi
aderarea la asociaţii najionale şi internajionale ale autorităţilor publice locale.
Art. 20.- În situaţii când se constata ca unele denumiri de localităţi componente nu mai
corespund prezentului sau apar altele noi ca urmare a dezvoltării urbane, in conformitate cu prevederile
legii, consiliul local va propune schimbarea denumirii acestora cu alte denumiri.
Acelei modalitati sunt valabile si pentru schimbarea denumiri lor unor instituţii publice de interes
local si altor obiective locale.
Art. 21.- Prin hotărâre a consiliului local se vor stabili insemnele specifice ale localităţii şi
modalităţile de utilizare a acestora.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
BONDOC ELENA-ELIODORA.
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