
RO MANIA 
J UDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL A L COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.42. 
PRIVITOR LA: Desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Otesani in 

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii constituita la nivelul 
Scolii Gimnaziale Carstanesti, jude tul Va/cea, unitate de invatamant cu 
personalitate juridica, peniru anul scalar 2022-2023. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, întrunit in sedinta,ordinara,publica, pe 

data de 30 septembrie 2022, la care participa un numar de 9 consilieri, din totalul de 11 consilieri 
in junctie ai Consiliului local, absenland domnii consilieri Obada-Marinescu Gheorghe si Zabava 

Fanel; 
Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Cebuc 

Nicolae-Florin. ales in sedinta de consiliu din data de 25 august 2022; 

Luand in dezbatere: 
-Adresa Scolii Gimnaziale Carstanesti nr.817 din 13 septembrie 2022, prin care solicita 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Otesani, pentru a face parte din 
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale 

Carstanesti, judetul Valcea, in anul scalar 2022-2023. 
-referatul de aprobare, inregistrat la nr.5048 din 13 septembrie 2022 si proiectul de 

hotarare prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la desemnarea 
reprezentantului Consiliului local al comunei Otesani in Comisia pentru evaluarea si asigurarea 
calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Carstanesti, judelui Val cea, unitate de invatamant 
cu personalitate juridica, pentru anul scalar 2022-2023. 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, jude tul 
Va/cea, inregistrat la nr.5092din13 septembrie 2022; 

- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistrat la nr.5336 din 27 septembrie 
2022 si Avizul Comisiei lnvatamant, Cultura, Protectie Suc.:iulu, inregistrul la nr.5337 din 27 
septembrie 2022, prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare informa si continutul 
initiat de primar; 

Respectand procedura prevazuta de Legea nr.5212003, privind transparenta decizionala in 
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procesului-verbal de 
afisare publica nr. 5093 din 13 septembrie 2022; 

Jn conformitate cu prevederile art.20 din Legea nr.112011 a educatiei nationale, cu 

modificarile si complet ari le ulterioare, prevederile art. li. alin. (1) .-(4)., art.12 din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 7512005 privind asigurarea calitatii educa/iei, cu modificar;/e si 
completar;/e ulterioare,prevederile art.152, art. 153. alin. (I) . si art. 155. alin. (I) . din Ordinul 
ME.C. nr. 418312022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
unilatilor de invatamant preuniversitar si prevederile art.129. alin. ( 2). bt.d). coroborat cu 
alin.(7). fit.a) . din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 



Jn temeiul art.139. alin.(J). si art.196. alin.(J). lit.(a). din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
un numar de 9 voturi "pentru ", O voturi " impotriva '', O voturi ·· abtineri " din totalul de 9 voturi 

exprimate, adopta urmatoarea 
HO TARARE 

Art.J.-Se desemneaza domnul consilier local SASU VASILE in calitate de reprezentant al 
Consiliului Local al Comunei Otesani, judetul Valcea in Comisia pentru evaluarea si asigurarea 
calitatii (CEAC) constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Carstanesti, judetul Valcea,unitate de 
invatamant cu personalitate juridica, pentru anul scol ar 2022-2023. 

Art.2.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al 
comunei Otesani, persoanei nominalizata la art. I pentru aducerea la indeplinire, Scolii 
Gimnaziale Carstanesti si lnstitutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului 
de legalitate. 

Otesani - 30 septembrie 2022 

PRESEDIN TE DE SEDJNTA, 

/. 
Nicolae-Florin CEBl JC. 

CONTRASEMNEAZA PENTR U LEGALITA TE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEIOTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 
~C!fl.f,7~L-

PROCEDURJ OBLIGATORfl ULTERJOARE ADOPTARll HOTARARJI CONS/LI LUI LOCAL NR. 42130.09.2022
1 

EJ\ope,aUun; efec1ua" 
Semnatura persoanei 
responsabile sa 
efectueze procedura 

@]~1 =========;===========================!~======~~3==========~ l,l Ad~ptare~ hotararii1) s-afacut cu majoritate o simpla o absoluta o l ~0.09_ 2022 LJ calificata· . 

[]I comunicarea catre prima?) ll o4.10.2022 

[]I comunicarea catre prefectul judetului3
) ll o4. I 0.2022 

EJjAducerea la cunostinta publica-1)+5
) ll o5. I 0.2022 

LJ Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individuaf)+5
) f's.10.2.. o(;-2 

[JjHotararea devine nhligatorie6
) sm1 produce efecte juridice), dupa cer ll o5. J 0.2022 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57120 19 privind Codul administrativ, cu modţficarile si 
completarile ulterioare: 
1
) Art. 139 alin. (/): „ ln exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu mqjoritate absoluta sau 

simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , 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. (/) , adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei 
refectului in cel mult 1 O zile lucratoare de la data adoptarii ... 

./)Art. 197 alin. (4) : „Hotararile .„ se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei. " 
5
) Art. 199 alin. (1): „ Comunicarea hotararilor .„ cu caracter individual ca/re persoanele carora li se adresea=a se 
ace in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect. " 

6
) Art. 198 alin. (!): „Hotararile „. cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta 
ublica. " 

7J Art. 199 alin. (2): „ Hotararile „. cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre 
ersoanele carora li se adresea=a. ·· 

I Se completecra cu numarul si anul hotararii consiliului local. 
2 Se bifecra tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consiliului local. 


