
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.60. 
PRIVITOR LA: Aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia Otesani

Biserica cu hramul Buna Vestire, comuna Otesani, 
judetul Va/cea. 

Consiliul local al comunei Otesani, judelui Va/cea, intrunit in sedinta ordinara, publica, pe 

data de 21 decembrie 2022, la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri in 

functie ai Consilului local; 

Vazand ca prin Ho/ararea Consiliului Local nr.48 din 25 octombrie 2022, a fost ales 

presedinte de sedinta d-l consilier Gheorghe Murgea, pentru perioada noiembrie-decembrie 2022 si 

ianuarie 2023; 

Avand in vedere: 

-Cererea inregistrata la sediul Primariei Comunei Otesani sub nr. 6661 din 17 noiembrie 

2022, insolita de documentele justificative, prin care Parohia Otesani, a solicitat acordarea sprijinului 

financiar, pe anul 2022, pentru lucrarile de reparatii curente la Biserica cu hramul Buna Vestire, din 

comuna Otesani, satul Otesani; 

- Referatul de aprobare, inregistrat la nr.6. 970 din 09 decembrie 2022 si proiectul de hotarure 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea acordarii unui 

sprijin.financiar, in anul 2022. pentru Parohia Otesani-Biserica cu hramul Buna Vestire; 

- Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat la nr.6.974 din 12 decembrie 2022, prin care se propune acordarea unui sprijin 

financiar, in anul 2022, pentru Parohia Otesani- Biserica cu hramul Buna Vestire; 

- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistrat la nr.7. 13 7 din 19 decembrie 

2022, Avizul Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr. 7. 138 din 19 decembrie 2022 si Avizul 

Comisiei 1nvatamant, Cultura,Protectie Sociala, înregistrai la nr. 7. 139 din 19 decembrie 2022, prin 

care se propune aprobarea proiectului de hotarare informa si continutul initiat de primar; 

Tinund seama de raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat la 

nr. 7. 136 din 19 decembrie 2022, întocmit de secretarul general al comunei Otesani; 

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor 

actelor normative conform art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala; 

1n conformitate cu prevederile art.3. alin.(3). din Ordonanta Guvernului nr.8212001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin .financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 



recunoscute din Romania,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.4. 

alin.(2)., art.5. din HG. nr. 147012002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 8212001 privind stabilirea unor forme de sprijin fianciar 

pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania,republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr.27 312006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 139. alin. (2). fit. (d). si alin. (8). fit. (a). din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

În temeiul art.139 alin.(J). si art.196 alin.(J). fit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un număr de 11 

voturi "pentru" din totalul de 11 voturi exprimate, adoptă următoarea 

HO TARARE 

Art.I.- Se aproba acordarea din bugetul local al anului 2022, a unui sprijin financiar in suma 

de 5.000 lei, Parohiei Otesani, in vederea completarii fondurilor proprii necesare pentru realizarea 

unor lucrari de reparatii curente la Biserica cu hramul Buna Vestire, din comuna Otesani, satul 

Otesani, judetul Valcea. 

Art.2.-Unitatea de cult beneficiara are obliga/ia de a justifica sumele primite conform 

prevederilor Regulamentului aprobat prin Ho/ararea Consiliului Local Otesani nr.44 din 27 

noiembrie 2018. 

Art.3.-Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin 

intermediul compartimentului financiar-contabil. 

Art.4.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 

Otesani, Compartimentului financiar-contabil pentru aducerea la îndeplinire, unitatii de cult 

beneficiara si 1nstitutiei Prefectului judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate si 

va asigura aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei si pe site-ul institutiei la 

adresa www.otesani.ro. 
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Otesani - 21 decembrie 2022 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR UL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOAREADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL 
NR. 60121. J 2.20221 

1~;, llOperatiuni efectuate I Data 
Semnatura persoanei 

: ZZ/LUAN 
responsabile sa 
efectueze procedura 

@]1 12 3 I 
DIAdoptarea hotararii') s-afacut cu majoritate o simpla 

absoluta o calificata2 
rfi. 

121. 12.2022 ~ 
[[]comunicarea catre primar2) 1128.12.2022 ~ 
~~]Comunicarea catre prefectul judetului3

) 11 28. 12.2022 -~ 
[]Aducerea la cunostinta publica4) +5

) 1129.12. 202 2 (ţ:; 

[J Comunicarea,_ numai in cazul celei cu caracter 

I 
/ 

indivi dual4
) +)) 

EJ Hotararea devine obligatorie6
) sau produce efecte juridice 7

), 
129.12.2022 I ~ dupa caz 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): „ In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu 
majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (I) , hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului 
de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita 
la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali infunctie." 
2) Art. 197 alin. (2): „ Hotararile consiliului local se comunica primarului. " 
3) Art. 197 alin. (1) , adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al 
comunei prefectului in cel mult JO zile lucratoare de la data adoptarii „ . 

")Art. 19 7 alin. (4): „ Hotararile „. se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, 

orin grija secretarului general al comunei. " 
5) Art. 199 alin. (1): „ Comunicarea hotararilor „. cu caracter individual catre persoanele carora li se 
adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comuni carii oficiale catre prefect. " 
6) Art. 198 alin. (I) : „ Hotararile „. cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunostinta publica. " 
7J Art. 199 alin. (2): „ Hotararile „. cu caracter individual produc efecte juridice de la data 
comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza. " 

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


