
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

C NSILJUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.34. 

PRIVITOR LA :Alegerea presedintelui de sedinta. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea. intrunit in sedinta,ordinara.puhlicu. pt! 

da a de 25 august 2022,/a care participa un numar de Il consilieri. din totalul de li consiliai in 

fu ctie ai Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-1 consilier Cehuc Nicolae

FI win, ales in sedinta de consiliu din data de 25 august 2022: 

Avand in vedere : 

-Referatul de aprobare, inregistrat fu nr.-1190 din 02 august 2022 si proieclul de hotamrc 

pr zentate de catre d-1 Oprisor Mircea,primarul comunei,cu privire la alegerea presedintelui de 

se linta,in conformitate cu prevederile ar/.136. alin.(8). lit.a). din Ordonanta de Urgmta u 

G vernului nr.57/2019 privind Codul administraliv,cu mod(ficarile si completarile ulterioare: 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani. judetul 

� !cea, inregistrat la nr.4191 din 02 august 2022, in conformitate cu prevederile art. 136. alin.(8). 

!it b). din Ordonanta de Urgentu a Guvernului nr.5 7/2019 privind Codul administrativ. cu 

m di.ficarile si completarile ulterioare; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.-1465 din 22 august 2022. 

pr n care se propune aprobarea proiectului de hotarare in.fiJrma si continutul initial de primar; 

Văzând raportul de avizare a legalitâţii proiectului de hotârâre, Întocmit de secretarul general 
al ·omunei Otesani, inregistrat sub nr. -1239 din 05 august 2022: 

Re.�pectând procedura Legii nr.52/2003 privind lranspuren{a decizională În admini�·tm(iu 

pz lică, în baza procesului-verbal de afişure nr. -12-10 din 05 august 2022: 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 2../12000 privind normele de tehnică legislativ(/ fh'l71ru 

el borarea actelor normative, republicată. cu modificările şi completârile ulterioare; 

In COJ?formitate cu prevederile ari. 123. alin. (1). si ulin. (-1). din Ordonunta de Urgcntu a 

G vernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art.l39. alin.(l). si art./96. a!in.(J). lit.(a). din Ordonanta de UF"genta a 

G vernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu mod!ficarile si completarile ulterioare. cu un 

nu wr de 11 voturi "pentru ", O voturi " impotriva", O voturi .
. 

ubtineri" din totalul de 1/ ''ot11ri 

ex rimate, adopta urmutoarea 

H OTAR ARE 

Art.l.-Se alege in .fimctia de presedinte de sedinta ul Consiliului local al comunei Otesani. 
do mul consilier CEBUC NiCOLAE-FLORIN, pe o perioada de 3 luni. respectiv lunile uugust. 

se tembrie si octombrie 2022. 

Art.2.- Presedintele de sedinta ales va exerciw urmatoarei!! atributii : 

A. conduce şedin{ele consiii ului local: 

B.supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţâ re::.ultatul votârii, cu 
pr cizarea voturdor pentru. a voturilor Împulriva ş·i a ahJinerilor numârate .yi eviden(iate de 
se retarul rseneral al comunei in procesul-1·erbal al şedinţei: 

C.semnează procesul-verbal al .�edin(ei: 



D.asigură mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de orKanizare şi .fimc{Îlmare a 

co siliului local; 

E.supune votului consilierilor locali orice problemă care intră in compelen{a de solu(ionare a 

co siliului local; 

F.aplică, daca este cazul, sanc(iunile prevăzute la ari. 233 alin. (1) din OUG nr.57/2019 smt 

prt pune consiliului aplicarea unor asemenea sanc(iuni, după ca:::; 

G.indeplineşte alte atribuţii prevâzule de lege, de regulamentul de organizare .yi .fimc(ionare a 

co siliului local sau alte insărcinări dale de catre consiliul local. 

Art.J.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza consilierul local ales 

un�wre a prevederilor art.l. 

Art.4.- S'ecretarul general al comunei va asigura comunicarea pre:::entei hotarari f'rimamlui 

Ce nunei Otesani, persoanei nominalizata la arl.l. pentru ducerea la indeplinire, lnslituliei 

Pr .fectului Judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate. precum .yi aducerea la 

cu oslinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi pe si/e-ul prnpriu. 

·- Otesani - 25 august 2022 
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PRESBf);NTEDE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
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PRbCEDURI OBLIGÂ::f'Ylt l l�Bi?fER I OARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 34/25.08.202i 1 

1 1 Semnatura persoanei 
Nr. 0 . . ., Data 
crt. 

perat1u111 etectuate ZZ/LLI AN responsabile sa ef<.:ctuczc 
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1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate o simpla o absoluta o 
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5.08.2022 :=======�===� j2 1 Comunicarea catre primar2) 106.09.2022 

[] Comunicarea catre prefectul judetului3) jo6.09.2022 EJ Aducerea la cunostinta publica4)+5) 1107.09.2022 
EJ Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) 1 
[] Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice\ dupa caz 107.09.2022 
Ext �se din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/�019 privind Codul administrativ, cu modificarile " compk:tarilc l 
uite 1oare: 
1) Art. 139 alin.(!): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate ab�oluta sau 
sim la, dupa caz. 
(2) r �n excepti

.
e de la prevederile alin. ( 1 ), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul 

bun nlor 1moblle se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata detlnita la art. 5 !it. dd), de doua treimi din numarul 
con ilierilor locali in functie." 
�) Ak. 197 alin. (2): "Hotararile consiliului local se comunica primarului." 
·')A�. 197 al!n. ( 1 ), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in 
cel •pult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ... 
4) A�. 197 alin. (4): "Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii. prin grija secretarului 
gen rai al comunei." 

� · 

5) A�. 199 alin. (1): "Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in 
ce!Jjlult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect." 
6) A . 198 alin. (1): "Hotararile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica:· 
7) A . 199 alin. (2): "Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele 
caro a li se adreseaza." 

1 S completeaza cu numarul si anul hotararii consiliului local. 
2 S bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consiliului local. 


