
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. 
PRIVITOR LA :Alegerea presedintelui de sedintu. 

( 

Consiliul Local al comunei Otesani. judelui Va/cea, inlrunil in sedinla.ordinura.puhlica, pe 

data de 25 octombrie 2022. la care participa un n11111ar de 11 consilieri, din totalul de I I consilieri in 

fimclie ai Consiliului local; 

Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare, inregistral la nr. 556-1 din 0 7 octombrie 202 2 si proiectul de ho/arare 

prezentate de ca/re d-l Oprisor Mircea.primarul comunei,rn privire lu alegerea presedintelui de 

sedinla.in con.formilale cu prevederile ari 136. alin.(8). fit.a). din Ordonanla de Urgento o 

Guvernului nr.5 7/ 20 J 9 privind Codul ad111inisl rnl iv. cu modifica rile si co111p!etarile ulterioare : 

- Raportul compartimentului de specialitate din codrul Pri111ariei co1111111ei Otesani, judelui 

Va /cea. inregistral la nr.5565 din 07 oc/0111/Jrie 2022. in confim11ila/e cu prevederile art. 136. alin. (8) . 

lit.h). din Ordonanto de Urgenta a Guvernului nr.5 7/2019 privind Codul administra/ii· . cu 

mod!fh·arile si completarile ulterioare: 
- Avizul Comisiei Administra/ie Publiâ1 .!uridirn. inregislral la nr.599-1 din 2-1 octombrie 

2022, prin care se /H·o;nme aprobarea proiect11l11i de ho/orare in fin·ma si conlinutul iniliat de 

primar; 
Vâzând raportul de avi:::are u legalilă(ii proiectului de hotărâre . Întocmit de secretarul general 

al comunei Otesani, înregistrai sub nr. 5 76 7 din J 8 octomhrie 202 2; 
Respectând procedura legii nr.52/2003 pril'ind lransparen(a deci::ională in administra(ia 

publică. în baza procesului-verbal de afişare nr. 556710 7 octombrie 2022: 

Ţ'inând seama de prevederile Legii nr. 2-1/ JOnO privind normele de tehnicei legislative/ penim 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificârile şi completârile ulterioare: 

ln co1~formita/e cu prevederile art.12 3. alin. (I). si alin. (-1). din Ordonan/a de Urgenta a 

Guvernului nr.5 7/2019 privind Codul administra/Îl '. cu mod(/icarile si completarile ulterioare: 

Jn temeiul art.139. alin. {l). si ari. I 96. alin.(/). Iii. (a). din Ordona ni a de Ur~enla a 

Guvernului nr.5 7/2019 privind Codul administruliv, cu 111odificarile si completarile ulterioare, cu un 

nunwr de I I voturi "'penim „. O 1'0/uri ·· impolril'll ".O voturi „ ablineri ·· din totalul de 11 voturi 

exprimate. adopw w·maloarea 

HOT A RARE 

Art. /.-Se alege in .fimctiu de presedinle de sedinta al Consiliului local al comunei Otesani. 

domnul consilier MURGEA GHEORGHE. pe o perioada de 3 luni. respectiv lunile noiemhrie. 

decembrie 2022 si ianullrie 2023. 

Art.2.- I'resedinte!e de sedinto ales va exercila urmatocHele atribut ii: 
A.conduce şedin{ele consi/iu/11i locul: 

B.supune votului consilierilor locali proiectele de hotârâri .~· i w1l111(â re::ultal11l volârii. c11 

precizarea voturilor pentru. a voturilor impotrira şi a abţinerilor numărate .yi eviden(iale de 

secretarul general al comunei în proces11!-l'erbal al şedinfei : 

C.semneazii procesu!·-verbal al şedin(ei; 



D.usigură menţinerea ordinii, în condi(iile regulamentului de organi::are şi fimc(ionare u 

consiliului local; 

E.supune votului consilierilor locali orice prohlemâ care intră în compelen(a de solu(ionare u 

consiliului local; 

F.aplică, daca este cecul. sanc(iunile prevâ::ute lu ari. 233 alin. (1) din O.U.G. nr.5 7120 19 sau 

propune consiliului aplicarea unor asemenea sanc(iuni. după cu:::: 

G. îndeplineşte alte atribuţii prevă;:;l//e de lege. de regulament ul de vrguni::are .~· i fitnc( ionare a 

consiliului local sau alte însărciniiri dote de ca/re consiliu/ local. 

Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a pre::enlei hotaruri se insarcinea::a consilieru/ local ales 

urmare a prevederilor art. I. 

Art.4.- Secretaru! general al comunei va asigura comunicarea pre::entei hotarari Primarului 

Comunei Otesani. persoanei nominali::alu la lirl. l . pentru ducerea la indep/inire. !11stit11/iei 

Prefectului Judetului Va /cea in \'ederea exercitarii contro/11/ui de /egalitate. prernm şi aducerea la 

cunostin(a puhlicâ prin afişure la sediul Co 11siliu/11i Local .yi pe site-ul pro;1riu. 

Otesuni - 25 oclomhrie 2022 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERA L AL COMUNEI OTESA NI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 

' 



PROCEDURI OBJ,luA TORll ULTE R/0.4 RE ADOPTARll HOTA RAR/ I CONSILIULUI LOCAL 
1 R -IX ·r / () ?()77 1 

/\ . / _), ·- --

Dalo 
Se11111at11ra 17ersoa11ei § Operatiuni efec1uute ZZ/ LL/AN 
responsahi/e sa 

. efeclue::.e procedura 

@]I 12 113 I 

EJ Adoptarea hotararii') s-a fac ul cu maiorilale o simpla o 
25. 10.2022 ~ absoluta o cal!ficata2 

[[] J 

Comunicarea catre primw--) 101. 11 .2022 I ~ 
[] Comunicarea calre prefectuljudetului3

) lo7. I 1.2022 I J~ 
[i]jAducerea la cunostinla publicr/) +5

) 1108. 11.2022 I d ~ 

El Comunicarea. numai in cazul celei cu caracler 
08. I 1.2022 ~ individua/'1) +5

) EJ Ho/ararea devine obligatorie6
) sau produce efecte 

08. 11.2022 ~ ' 'd' ) d un 1ce , upa caz 

Extrase din Ordonanla de urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul adminislralÎ1'. cu 
mvdificarile si completarile ulterioare: 
1
) Ari. 139 alin. (1): „ ln exercitarea alributiilor ce ii revin, consiliul local adopta holarari. Cii 

majoritate absoluta sau simpla, dupa ca::. 
(2) Prin exceplie de la prevederile alin. ( 1). hotarnrile privind dohandirea sau ins/rai narea drept11/11i 
de proprietate in ca::ul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu 111ajorita/ea calificata 
definita la art. 5 Iii. dd) , de doua treimi din nunwrul consilierilor locali infimei ie. „ 
2
) Ari. 197 alin. (2) : „ Hotararile consiliului local se comunica primarului. „ 

3
) Ari. 197 alin. (1) , adaptat: Secretaru/ general al comunei comunica hotararile cvnsili11lui local al 

comunei prefectului in cel mult 10 zile lucrmoare de la data adoplarii „ . 

")Ari. 197 alin. (-1): „ Holarari/e .„ se aduc la c1111ostinla p11hlica si se co111 1111ica. i11 condiliile legii. 
jprin grija secretarului general al comunei. „ 
5
) Ari. 199 alin.(/) : „Comunicarea hotararilor .„ cu caracter indh ,idual co/re persoanele carora li 

se adreseaza se face in cel mult 5 ::ile de la data co11111nicw·ii oficiale cal re prefect. „ 
6
) Ari. 198 alin. ( /): „ Hotararile „. cu caracter normativ devin ohligalorii de la data aducerii lor la 

cunoslinta publica. " 
7
) Ari. 199 alin. (2) : „ Hotararile .„ cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicarii ca/re persoanele carorr.1 li se udresea::a. „ 

1 
Se completeaza cu numarul si anul hotararii consiliului local. 

2 
Se h[feaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat ho/ararea consili11/ui local. 


