
ROMAN/A 
COMUNA OTESANl 

JUDETUL VALCEA 
-PRIMA R -

DIS P OZ I ŢI A NR._fJ_. 
PRIVITOR LA: Convocarea Co11si/iului local al comu11ei Oteşanijudeţul Vâlcea, 

pe11tru sedÎllfa ordinară, În data de 28 f ebruarie 2023. 

Primarul comunei Oteşani,jude(ul Vâlcea. - MIRCEA OPRJSOR -: 

ln conformitate cu prevederile art. 133. alin.(!)., art. 13../. alin. (I). Iii.a). din Ordona ni a de 
Urgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ.cu modţficarile si completarile 
ulterioare, se convoaca Consiliul local Otesani, in sedinta ordinara, publica, pentru data de 28 
februarie 2023,orele 12. 00,la sediul Primariei Comunei Otesani, jude tul Va/cea; 

Jn temeiul art.196. alin.(J). lit.h). din Ordonanla de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 
privind Codul administrativ. cu mod(ficarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

DISPOZIŢI E 

Art.I.- Se convocă în sedinfa ordinară.publica, Consiliul local al Comunei Oteşani, judetul 
Vâlcea. pentru data de 28 februarie 2023, orele 12.00, la sediul Primariei Comunei Otesani, judelui 
Va/cea, cu proiectul ordinii de :::i prevazut in anexa la pre:::enta dispozitie. 

Art.2.-Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei suni puse la dispozitia 
consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani informat letric si electronic. 

Art.3.-Proiectele de ho/arare inscrise pe proiectul ordinii de ::i. insolite de documentele 
prevazute de lege, se trimit spre avi::are Comisiilor de .SJJecialita/e ale Consiliului local al comunei 
Otesani. 

Art.4.-Cu privire la proiectele de ho/arare menlionate, se pol formula si depune 
amendamente in conditiile art.138. alin.(12). din O. UG. nr. 5712019 privind Codul administrativ.cu 
mod[ficarile si comp!etarile ulterioare. 

Art.5.-Secretarul general al comunei Otesani va lua ma.suri pentru aducerea la indeplinire a 
pre::entei dispodtii, respectiv o va face publicu prin ufisare, o va comunica tuturor membrilor 
Consiliului Local, precum si lnstitutiei Prefectului jude!Ului Va/cea in vederea exercitarii controlului 
de legalitate. 

- 20 FEBRUARIE 2023-. 
M.O. 
E.B. 

5. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGA LITA TE, 
SECRETARUL GENERAL A L COMUNEI OTESANI, 

ELENA-EL/ODORA BONDOC. 



ANEXA 
LA DISPOZITIA NR. _Qj_;20 FEBRUARIE 2023 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2023. 

1.-Aprobureu procesului - verbul incheiut in sedinla anterioara. 

Pre:::inla Bondoc Elena Eliodora - secretar general-

2.- Informare privind modul de executare al hotarurilor udoplate in sedintu anterioara. 

Prezintu Oprisor Mircea - primar -

3.-Proiec/ de ho/arare privind aprobarea asocierii cu Uni/alea Administrativ Teritorială -

Judeful Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanţare. implementării şi 

monitorizării proiectului cu titlul „ Dotarea cu mobilier şi echipamente digitale a unităţilor de 

învăfământ preuniversitar la nivelul Jude/ului Vâlcea" gestionat de Ministerul Educaţiei. în cadrul 

apelului de proiecte PNRR/2022/C 15/MEDUII9./Il 3.1!1 -I.I. Jnitiator primar- se trimite spre avi:::are 

comisiilor de 5pecialitate administratie publica-juridica, buget:finante si cultura, invatamanl si 

pro/eclie sociala. 

-1.-Pre::entarea Raportului privind activitatea de solu/ionare a petiliilor. in semestrul II al 

anului 2022.Prezinta Funaru Vlad-Alexandru-consilier juridic. 

5.-Prezentareu Raportului privind activi/a/ea de Înscriere a datelor in registrul agricol, in 

trimestrul IV al anului 2022.Pre:::inta Funaru Mihaela-Julia-consilier superior. 

6.-Diverse. 

~~~!:!/!:~ }, 
DUMIT~STANTIN. 

CONS. SUPERIOR, 

FUNARU Mli~JULIA. 

CONSILIER JURIDIC, 
FUNARU VLAD-ALEXANDRU. 

~~ 
CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 
ELENA -EL/ODORA BONDOC. 
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PROJECTUL ORDJNJI DE Zi 
A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2023. 

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

Pre::.inta Bondoc Elena Eliodora - secretar general-

2. - Jnformare privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara. 

Pre::.inta Oprisor Mircea - primar -

3.-Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială -

.Jude(ul Vâlcea, prin Consiliul Jude{ean Vâlcea, în vederea depunerii spre finan(are, implementării şi 

monitorizării proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier şi echipamente digitale a unităţilor de 

învă(ământ preuniversitar la nivelul Jude/ului Vâlcea" gestionat de Ministerul Educa/iei. tn cadrul 

apelului de proiecte PNRR/2022/C ! 5/MEDU/19.1113.//l-1./. Jnitiator primar- se trimite !;pre avi::.are 

comisiilor de specialitate administra/ie publica-juridica, buget-finante si cultura, invatamant si 

protectie sociala. 

-I. -Prezentarea Raportului privind activitatea de solul ionare a petitiilor, in semestrul II al 

anului 2022.Pre::inta Funaru Vlad-Alexandru-consilier juridic. 

5. -Prezentarea Raportului privind activitatea de inscriere a datelor in registrul agricol, in 

trimestrul IV al anului 2022.Pre::inta Funaru Mihaela-Julia-consilier superior. 

6.-Diverse. 

CONS. SUPERIOR, 

FUNARU Mr~A-IULIA. 

CONSILIER JURIDIC, 
FUNARU VLAD-ALEXANDRU. 


