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CO.YSILIUL LOCAL OTESANI
VETUL VALCEA
PROCES -VERBAL
INCHEIAT ASTAZ128APRILIE 2022

Consiliu/ local al comunei Otesani, judetul Va/cea, a fost convocat in sedinta ordinara, publica,
Dispozitia Primarului cu nr.89 din 21 aprilie 2022, pentru data de 28 aprilie 2022, orele 13.00, la
Primariei Comunei Otesani, judetul Va/cea, sedinta la care participa un numar de 1 O consilieri
/ul de 11 consilieri in functie ai Consiliului Local Otesani, absentand domnul consilier Obada
cu Gheorghe.
In continuare, domnul presedinte de sedinta, prezinta ordinea de zi

:

1.- Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta anterioara.
Prezinta Bondoc Elena Eliodora -secretar general2.-lnformare privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara.
Prezinta Oprisor Mircea -primar 3.-Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul
Prezinta Oprisor Mircea -primar -1.-Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al
- 'ui de specialitate al primarului si ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al Comunei
1

judetul Va/cea.
Prezinta Oprisor Mircea -primar -

-.-Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar, in anul 2022, pentru
_JJ._,.;• •u

Otesani-Biserica cu hramul Buna Vestire.
Prezinta Oprisor Mircea -primar -

6.-Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2022.
Prezinta Oprisor Mircea.-primar
-.-Diverse.
'upusa la vot ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta ii da cuvantul doamnei Bondoc Elena Eliodora, pentru a supune
obare procesul-verbal incheiat in sedinta anterioara.
'upus la vot acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.
In continuare, domnul presedinte de sedinta il invita pe domnul primar sa prezinte informarea
modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara.
Domnul primar prezinta informarea privind modul de executare al hotararilor adoptate in
anterioara.
In continuare, prezinta proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale
--------·

anul 2023.
, ;efiind discutii, se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
'e trece la prezentarea proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a

ui de functii al aparatului de specialitate al primarului si ale serviciilor din subordinea Consiliului
al Comunei Otesani, judetur Va/cea.
efiind discutii, se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
e trece la prezentarea proiectului de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin
iar, in anul 2022, pentru Parohia Otesani-Biserica cu hramul Buna Vestire.
·efiind discutii, se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
e trece la prezentarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local
.--,.,,
,...., anul

2022.

efiind discutii, se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul Diverse.
La acest punct, primul inscris la cuvant este domnul consilier Murgea Gheorghe care precizeaza
ul ca ar trebui astupate, cel putin cu macadam, gropile existente pe drumul denumit Peste Linie in
'
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De asemenea, domnul Darnescu Stefan precizeaza faptul ca si pe drumul Prodesti ar trebui dus
·acadam, daca mai este in stoc, pentru ca cetatenii din acea zona au solicitat acest lucru, intrucat pe
�numite portiuni drumul este degradat, fapt ce ingreuneaza circulatia autoturisme/ar.
Domnul primar precizeaza faptul ca, se vor lua masurile necesar�, in sensul ca se va duce si
:prastia macadam pe cele doua drumuri.
Domnul consilier Miuta Mircea intreaba daca se mai stie ceva despre cele doua proiecte de
. .'estitii depuse pe Programul Anghel Salygni.
Domnul primar precizeaza faptul ca, potrivit unor informatii avute de la 'alti primari, Ministerul
.. rz

analizat cererile (solicitarile) si prin luna mai 2022, ar trebui sa se treaca la etapa urmatoare si

.urne aceea de semnare a contractelor de finantare.
De asemenea, mentioneaza faptul ca, dintre cele doua proiecte depuse, ca prioritate a fost
ntionat proiectul ce are ca obiect realizarea racordurilor si bransamentelor la reteaua de apa si
nalizare din comuna Otesani.
Imediat, dupa semnarea contractului de finantare, se va demara procedura de achizitie publica
italie) pentru acesta lucrare.
Nefiind luari de cuvant, se declara sedinta de consiliu inchisa, drept pentru care s-a incheiat
=entul proces-verbal azi data de mai sus.

SECRETAR GENERAL,
BONDOC ELENA ELIODORA.
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