
ROMAN/A 
COMUNA OTESANI 

JUDETUL VALCEA 
-PRIMAR -

D I S P OZ I ŢI A NR. J g,o . 
PRIVITOR LA: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşani1jude(ul Vâlcea, 

pentru sedinţa ordinarli, În data de 25 august 2022. 

Primarul comunei Oteşani,judeţul Vâlcea, - OPRISOR MIRCEA-: 

ln co11formitate cu prevederile art.133. alin. (1)„ art.13-1. alin. (J ). iii.a). din Ordonan/a de 
rgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul adminislrativ,cu modfficarile si completarile 
lterioare, se convoaca Consiliul local Otesani,in sedinta ordinara.publica. pentru data de 25 august 
022,orele 1.:/.00.la sediul Primariei Comunei Otesani,judetul Valcea; 

Jn temeiul art.196. alin.(l). lit.h). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 
Jrivind Codul administrativ. cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmaloarea 

DISPOZIŢIE 

Art.I.- Se convocă in sedinţa ordinară,publica, Consiliul local al Comunei Oteşani, judelui 
âlcea, pentru data de 25 august 2022, orele 14. 00, la sediul Primariei Comunei Otesani, jude tul 
aleea, cu proiectul ordinii de zi preva:::u/ in anexa la prezenta dispozitie. 

Art.2.-Materialele Înscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la dispo::itia 
,onsilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani informat letric si electronic. 

Art.3.-Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi. insolite de dornmentele 
revazute de lege, se trimit spre avi:::are Comisiilor de .specialitate ale Consiliului local al comunei 
)tesani. 

Art.4.-Cu privire la proiectele de hotarare mentionate, se pot formula si depune 
mendamente in conditiile arU38. alin.(12). din 0.U.G. nr, 5712019 privind Codul administrativ.cu 
odificarile si completarile ulterioare. 

Art.5.-Secretarul general al comunei Otesani va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a 
rezenlei dispozitii, re.spectiv o va face publica prin afisare, o va comunica tuturor membrilor 
onsiliului Local, precum si lnstitutiâ Prefectulu i judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului 
e legalitate. 

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

ELENA - EL/ODORA BONDOC. 

<7 



ANEXA LA DIS 
NR. t/ o 

PROIECTUL ORDINJ/ DE ZI 
A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 25 AUGUST 2022. 

I.Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta ante6oara. 
Prezinfa Bondoc Elena Eliodora - secretar genera/-

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

3.-Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. lnitiator primar- se trimite 
pre avizare comisiei de specialitate administra/ie publica:juridica. 

4.-Proiect de ho/arare privind aprobarea studiului de .fezabilitate, a indicatori/or tehnico
conomici şi a devizului general pentru obiectivu! de investi(ii "REALIZARE RACORDURI Sf 
RANSAMENTE, COMUNA OTESAN!, JUDETUL VALCEA ", aprobat pentru .finanfare prin 
rogramul Nafional de Investi/ii „Anghel Saligny ", precum şi a sumei repre:;entând categoriile de 

·heltuielifinanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. !nitiator primar- se trimite spre 
vizare comisiilor de .specialitate administra/ie pub!ica:iuridica, buget:finante si cultura, invatamani 
i protectie sociala. 

5.-Proiect de ho/arare privind aprobarea organigramei si a statului defunct ii al uparatu/ui de 
. ecialitate al Primarului si ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al Comunei Otesani . 

.J 1detul Valcea. Initiator primar- se trimite spre avizare comisiilor de .specialitate administra/ie 
ublica:iuridica, buget:finante si cultura, invatamant si protectie sociala. 

6.-Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Otesani in 
onsiliul de Administra/ie al Scolii Gimnaziale Carstanesti, din comuna Otesani, judetul Valcea, 
entru anul scalar 2022-2023. lnitiator primar- se trimite .spre avizare comisiilor de .\pecia!itate 
dminisfratie publica:iuridica si cultura, invatamant si protectie sociala. 

7.-Prezentarea Raportului cu privire la controlul tematic efectuat la autoritatea administra/iei 
ublice locale din comuna Otesani, jude tul Va/cea, de ca/re lnstitutia Prefectului Jude tuf Valcea. 

Prezintu Oprisor Mircea - primar -
8.- Diverse. 

NTTN. 
CONSILIER ACHJZITIJ PUBLICE, 

FJERA~NDA. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANT, 

ELENA-EL/ODORA BONDOC. 


