
ROMAN/A 
COMUNA OTESANI 

JUDETUL VALCEA 
-PRIMAR-

DISPOZIŢIA NR. JScl. 
PRIVITOR LA: Co11vocarea Co11siliului frica/ al cb_i111111<ţi Oteşa11iJ11de(ul Vâlcea, 

pentru sedinfa extr11ordi11arii, Îll data tie 03 noiembrie 2022. · 

Primarul comunei Oteşani, jude(ul Vâlcea, - MIRCEA OPRJSOR -; 

Jn co11formitate cu prevederile art.133. alin.(2) ./it.a}„ ari. J 3-1. alin.(l). fit.a). din Orc/onania 
de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul adminislrativ,cu 111od[firnri/e si completarile 
ulterioare, se convoca in sedinta extraordinara, publica, Consiliul local al comunei Otcsani. judetul 
Va/cea, pentru data de 03 noiembrie 2022, orele 12.00, la sediul Primariei Comune i Otesani.judet11/ 
Va/cea; 

ln temeiul art. J 96. alin.(/). Iii. h) . din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5 712019 
privind Codul administrativ, cu modţflcarile si completarile ulterioare. emite urmatoarea 

DISPOZIŢIE 

Art.I.- Se convoca rn sedin(a extraordinară ,publica, Consiliul local al Comunei Oteşani. 
jude tul Vâlcea, pentru data de 03 noiembrie 2022, orele J 2. 00. la sediul Primariei Comunei Otesani. 
judelui Valcea. cu proiectul ordinii de zi preva:::ul in anexa la pre:::enta di.,po:::itie. 

Art.2.-Materialele inscrise pe proiectul ordinii de :::i a sedintei suni puse la dispo:::itia 
consilieri/or locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani informat letric si eleclmnic. 

Art.3.-Proiectele de ho/arare inscrise pe proiectu/ ordinii de :::i, insolite de doc11111e111ele 
prevazute de lege, se trimit !!>pre avizare Comisiilor de !!..pecialitale ale Consiliului local al comunei 
Otesani. 

Art.4.-Cu privire la proiectele de hotarare mentionate, se pol formula si depune 
amendamente in conditiile art.138. alin.(12). din O.U.G. nr. 5 7120 19 privind Codul administmtil',Clf 
mod(ficarile si completarile ulterioare. 

Art.5.-Secretaru/ general al comunei Otesani va lua masuri pentru aducerea la indeplinire t l 

prezentei dispozitii, respectiv o va .face publica prin afisare. o va comunica tuturor 111e111hrilor 
Consiliului Local, precum si lnslitutiei Prefectu/11ijudet11/ui Va/cea in vederea exercitarii controlului 
de /egalitate. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANJ, 

ELENA-ELJODORA BONDOC. 



ANEXA LA 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 03 NOIEMBRIE 2022. 

/ .-Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta anterioara. 
Prezinta Bondoc Elena Eliodora - secretar general-

2.- Informare privind modul de executare al hotarari/or adoptate in sedinta anterioara. 
Prezinta Opri sor Mircea - primar -

3.-Proiect de hotarare privind delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza 
administrativ-teritoriala a comunei Otesani, judetul Valcea, pe baza procedurilor de atribuire 
specifice legislatiei achizitiilor publice. lnitiator primar- se trimite spre avizare comisiilor de 
specialitate administrat ie publica:f uridica, huget:finante si cultura, invatamant si protectie sociala. 

4.-Diverse. 

VICEPRIMAR, 
MIRON ION. 

~ 
CONSILIER ACHJZ/Tll PUBLICE, 

FIERA MARJA-ANDA. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

ELENA-EL/ODORA BONDOC. 


