NSILIUL LOCAL OTESANI
JUDETUL VALCEA
PROCES -VERBAL
INCHEIAT ASTAZI 07 FEBRUARIE 2022
Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, a fost convocat in sedinta ordinara, publica, p�in
la sedtul
'::,pozitia Primarului cu nr.33 din 31 ianuarie 2022, pentru data de 07 februarie 2022, ��ele_ 13.00,
.
de 11
totalul
dzn
consthen
11
de
numar
un
participa
care
minului Cultural Otesani, judetul Va/cea, sedinta la

c nsilieri in functie ai Consiliului Local Otesani.
In continuare, domnul presedinte de sedinta. prezinta ordinea de zi :
1.- Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta anterioara.

Prezinta Bondoc Elena Eliodora -secretar general2.- Informare privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara.
Prezinta Oprisor Mircea- primar3.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Prezinta Oprisor Mircea-primar-

4.-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Otesani, pentru anul 2022.
Prezinta Oprisor Mircea-primarprivind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de
hotarare
de
5.-Proiect
f ate in subordinea Consiliului Local al
s ecialitate al Primarului comunei Otesani si serviciilor si institutiilor al
munei Otesani, judetul Va/cea.

Prezinta Oprisor Mircea-primar-

6. -Proiect de hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul

c ntractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si din serviciile publice din subordinea
nsiliului local, pentru anul 2022.
Prezinta Oprisor Mircea-primar7.-Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii
ali ai Consiliului Local Otesani, judetul Va/cea.
Prezinta Oprisor Mircea-primar8.-Proiect de hotarare privind

desemnarea reprezentantilor Consiliului local pentru constituirea

misiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general alUAT Otesani.
Prezinta Oprisor Mircea-primar9.-Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scalare a unitatilor de invatamant din comuna Otesani,
etul Va/cea, pentru anul scolar 2022-2023.
Prezinta Oprisor Mircea-primar-

10.- Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din zona de
c mpetenta a Comitetului Local pentru Situatii de urgenta al Comunei Otesani, judetul Va/cea, pentru anul 2022.
Prezinta Oprisor Mircea -primar-

11.- Proiect de hotarare privind actualizarea taxei speciale de salubrizare instituita prin Hotararea
nsiliului Local al Comunei Otesani nr. 7 din 25 noiembrie 2020.
Prezinta Oprisor Mircea-primar12.- Proiect de hotarare privind montarea tablitelor indicatoare cu denumirea strazilor si a numerelor
a ministrative imobilelor din comuna Otesani,judetul Va/cea.
13.-Diverse.

p

Prezinta Oprisor Mircea- primar-

Supusa la vot ordinea de zi este aprobma cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta ii da cuvantul doamnei Bondoc Eliodora, pentru a supune ::,pre aprobare
cesul-verbal incheiat in sedinta anterioara.
Supus la vot acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.

Avand in vedere ca, la sedinta de consiliu nu participa domnul primar, fiind plecat in interes de serviciu,

d mnul presedinte de sedinta il invita pe domnul viceprimar sa prezinte informarea privind modul de executare
a hotararilor adoptate in sedinta anterioara.
Domnul viceprimar prezinta informarea privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta
01 terioara.
s

inta.

In continuare, domnul viceprimar, prezinta proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de
Se fac propuneri pentru presedintele de sedinta. Domnul consilier Obada Dumitru il propune pe domnul
Alta propunere nu mai exista. Se supune la vot fiind aprobata cu unanimitate de

c nsilier Darnescu Stefan.

In continuare, domnul presedinte de sedinta il invita pe domnul contabil sa prezinte proiectul de hotarare
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Nefiind luari de cuvant se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de .:oturi.
.
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Se trece ta prezentarea proiectului hotarare privind aprobarea salam/ar .de. b�
.
dm servzcllle publtce dm
Zici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarulw SI
ordinea Consiliului local, pentru anul 2022.
f ind aprobat cu unanimitate de vot.w�i.
Nefiind luari de cuvant se supune la vot, i
. . .
care
Se trece fa prezentarea proiectului hotarare privind stabilirea cuantumulw mdemmzatze1 lunare de
eficiaza consilierii locali ai Consiliului Local Otesani, judetul Valc�a. .
.
Nefiind luari de cuvant se supune la vot,fiind aprobat cu unamnutate de votun.
Se trece la prezentarea proiectului hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local pentru
stituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT

�

�

sani.
In urma discutiilor, sunt propusi domnii consilieri: Darnescu Stefan si Sasu Vasile.
Supusa la vot propunerea este aprobata cu unanimitate de voturi.
Se trece la prezentarea proiectului hotarare privind aprobarea retelei scalare a unitatilor de invatamant
di comuna Otesani, judetul Va/cea, pentru anul scolar 2022-2023.
Nefiind luari de cuvant se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la prezentarea proiectului hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a
Ri curilor din zona de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de urgenta al Comunei Otesani, judetul
V. .cea, pentru anul 2022.
Nefiind luari de cuvant se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la prezentarea proiectului hotarare privind actualizarea taxei speciale de salubrizare instituita
pr n Hotararea Consiliului Local al Comunei Otesani nr. 7 din 25 noiembrie 2020.
Cu privire la acest proiect de hotarare, domnii consilieri Obada-Marinescu Gheorghe si Sasu Vasile,se
ar ta nemultumiti de faptul ca taxa este deja foarte mare,iar prin marirea acesteia cu 30% se ingreuneaza si mai
m It plata acesteia de catre cetateni. De asemenea, nemultumit de aceasta problema se arata si domnul consilier
C uc Nicolae-Florin.
Alte discutii nu sunt, drept pentru care se supune la vot proiectul de hotarare, fiind aprobat cu un numar
de 8 voturi pentru si 3 voturi impotriva (domnii consilieri Obada-Marinescu Gheorghe, Sasu Vasile si Cebuc
Ni olae-Florin).
Se trece la prezentarea proiectului hotarare privind montarea tablitelor indicatoare cu denumirea
st1 zilor si a numerelor administrative imobilelor din comuna Otesani,judetul Va/cea.
Nei
f ind luari de cuvant se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul Diverse.
Se inscrie la cuvant domnul consilier Cercei Ion care intreaba ce se intampla cu lampile de la iluminatul
pu lic, respectiv doreste sa stie cand se vor inlocui cele defecte (arse). De asemenea, precizeaza faptul ca si din
la pile care au fost inlocuite. au inceput sa se arda.
Domnul viceprimar precizeaza faptul ca. deja se lucreaza la inlocuirea acestora, dar personalul din
pa tea firmei SC Valoris SRL, este redus, intrucat au lucrari si in alte localitati. Precizeaza ca, toate lampile
de cte vor fi inlocuite.
Se inscrie la cuvant domnul Davidescu A1ihail care precizeaza faptul ca puntea pietonala de la
stanesti (gospodaria Carjaliu) , este degradata in proportie foarte mare, fapt ce reprezinta un pericol pentru
teni. Propune sa se ia masurile pentru repararea acesteia.
De asemenea, mentioneaza faptul ca, ar trebui incepute cat mai curand lucrarile de bransare si
rdare la reteaua de apa si canalizare,imrucat cetatenii sunt foarte nemultumiti.
Domnul consilier Sasu Vasile intreaba si dumnealui ce se intampla de nu se fac lucrarile de bransare si
rdare la reteaua de apa.
Domnul viceprimar precizeaza faptul ca, se va demara aceasta procedura, cat mai curand, mai ales ca
aprobat si bugetul local pentru anul 2022. Precizeaza faptul ca, oricum trebuie sa se obtina si toate
rizatiile/avizele de la institutiile abilitate, in ace�/ sens.
Alte discutii
4drept pentru care se declara sedinta de consiltu inchisa.
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