
ROMAN/A 
COMUNA OTESANI 

JUDETUL VALCEA 
-PRIMAR-

DISPOZIŢIA NR. XC . 
PRIVITOR LA: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşaniţiude(ul Vâlcea, 

pentru sedinţa extraordinarii de indata, Îll data de 24 noiembrie 2022. 

Primarul comunei Oteşani, jude/ul Vâlcea, - MIRCEA OI'RJSOR -: 
ln conformitate cu prevederile art.133. alin.(2) . fit.a) .. art.13../. alin.(/). fit.a) . , alin.(../) . 

alin.(5). si art.155. alin.(J). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca in sedinta extraordinara 
de indata, Consiliul local al comunei Otesani, pentru data de 2-1 noiembrie 2022.orele 12. 00.la 
sediul Primariei Comunei Otesani, jude tul Va/cea; 

PotrivU art.134. alin. (4). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul 
administrativ, cu modţficarile si completarile ulterioare " ln caz de farta majora si/sm1 de maxima 
urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orasului sau ai 
municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori in alte situatii stabilite de regulamentul de 

-, organizare sifunctionare a consiliului local. convocarea acestuia pentru sedinta extraordinara. prin 
exceptie de la prevederile alin. (3) fit. b), se face de indala ". 

Urgenta care justifica convocarea de indata a sedintei Consiliului Local al Comunei Otesani 
este generata de necesitatea implementarii Programului de acordare a unui suport alimentar elevilor 
de la Scoala Gimnaziala Carstanesti, din comuna Otesani. judetul Va/cea, pentru anul scol ar 2022-
2023, respectiv .finalizarea procedurii de achizitie a serviciilor de catering. in confhrmilafe cu 
legislat ia in vigoare, astfel incat masa calda sa fie asigurata elevilor, incepand cu luna decembrie 
2022, avand in vedere ca sumele necesare pentru aceste servicii, au fost deja alocate unitatii 
administrativ-teritoriale; 

Jn temeiul art.196. alin.(J). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

DISPOZIŢIE 

Art.I.(/)- Se convocă în sedinfa extraordinară de indata Consiliul local al Comunei Oteşani. 
judetul Vâlcea, pentru data de 2../ noiembrie 2022, orele 12.00, la sediul I'rimariei Comunei Otesani. 
judetul Va/cea, cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta di.spozitie. 

(2)-Sedinta se va desfasura prin participarea.fizica a membrilor Consiliului Local. 
Art.2.-Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la di.spo:-.itia 

consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani informal letric si electronic. 
Art.3.-Proiectele de ho/arare inscrise pe proiectul ordinii de zi, insolite de documentele 

prevazute de lege, se trimit .spre avizare Comfaiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Otesani. 

Art.4.-Cu privire la proiectele de ho/arare mentionate, se pol formula si depune 
amendamente in conditiile art.138. alin.(12). din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Art.5.-Secrelarul general al comunei Otesani va lua masuri pentru aducerea la indepli11ire a 
prezentei dispozitii, respectiv o va face publica prin afisare, o va comunica tuturor men1brilor 
Cons;/iului Local, precum si Jnstitutiei Prefectului judetului Va/cea in vederea exercit arii controlului 
de legalitate. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGAL/TA TE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

ELENA - EL/ODORA BONDOC. 



PROIECTUL ORDINII DE ZI 
A SEDINTEI EXTRAORDINARE DE INDATA DIN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2022. 

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

2.- Informare privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara. 
Prezinta Oprisor Mircea - primar -

3.-Proiect de ho/arare privind aprobarea Programului de acordare a unui suport alimentar 
----. elevilor de la Scoafa Gimnaziala Carstanesti, din comuna Otesani, jude/ul Vafcea, pentru anul scolar 

2022-2023. -Initiator primar - se trimite spre avizare comisiilor de specialitate administra/ie publica
juridica, buget-finante si cultura, invataman/ si pro/ec/ie sociala. 

4.-Diverse. 

TIN. 
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 

FIERA~DA. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

ELENA - EL/ODORA BONDOC. 
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