
CONSILIUL LOCAL OTESANI 

JUDETUL VALCEA 

PROCES -VERBAL 

INCHEIAT ASTAZI I2 IULIE 2022. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea; a fost convocat in sedinta extraordinara, prin 

Dispozitia Primarului cu nr.l76 din 07 iulie 2022, pentru data de 12 iulie 2022, orele 13. 00, la sediul Primariei 

Comunei Otesani,judetul Va/cea, sedinta la care participa un numar de !_0 consilieri din totalul de 11 consilieri 

in functie ai Consiliului Local Otesani, abesentand domnul consilier Cebuc Nicolae-Florin. 

In continuare, domnul presedinte de sedinta, prezinta ordinea de zi : 

1.- Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta anterioara. 

Prezinta Bondoc Elena Eliodora -secretar general-

2.- Informare privihf! modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara. 

Prezinta Oprisor Mircea- primar -

].-Prezentarea Deciziei nr. 1512022 din 30.06.2022 emisa de Camera de Conturi Va/cea, incheiata in 

urma desfasurarii misiunii de audit financiar asupra situatiilor financiare, întocmite la data de 31.12.2021 de 

UATC Otesani, judetul Va/cea. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar -

4.-Diverse. 

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi. 

In continuare,domnul presedinte de sedinta invitape doamna secretar general sa supuna spre aprobare 

procesul-verbal incheiat in sedinta anterioara. 

Supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Domnul primar prezinta informarea privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta 

anterioara. 

In continuare, domnul primar prezinta Decizia nr. 1512022 din 30.06.2022 emisa de Camera de Conturi 

Va/cea, incheiata in urma desfasurarii misiunii de audit financiar asupra situatiilor financiare, Întocmite la data 

de 31.12.2021 de UATC Otesani,judetul Va/cea. 

Dupa prezentarea acesteia, domnul presedinte de sedinta ii intreaba pe domnii consilieri, daca au ceva 

intrebari/neclaritati cu privire la problemele constatate, re:.pectiv masurile dispuse prin Decizie. 

Domnii consilieri precizeaza faptul ca nu au intrebari sau nec/aritati cu privire la cele constatate si 

consemnate ca urmare a misiunii de auditfinanciar. 

Se trece la punctul nr. 4. Diverse. 

Nefiind luari de cuvant, se declara sedinta de consiliu inchisa, drept pentru care am incheiat prezentul 

proces-verbal azi data de mai sus. 
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SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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