
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIVL LOCAL .4L COMUNEI OTESANI 

/-IOTARARL NR._!d_. 
PRIVITOR LA: Ana/i:::a .\tlldi11/11i de im·cril'l'e o datelor în registml agrit ·ol penim 

trimestru/ III 2022 şi . 'fahi/iruu 111a.\11ri/or pentru e/lciu111 i::c1n 'c1 uCL'Stei 

activită(i la nivelul comun<!.i Otesani. 

Comi/iul loclll al comunei Otesani. jude/ul / "ulc.:c:a. intnmil in sedinto.ordi1wm.p11h/in1. lh' 

dlltu de 25 octombrie 2022,/a care pllrlicipa 1111111111101· de 11 consilieri. din totu/111 de I I co 11s1 /ieri 

infimctie ai Consiliului local: 
Vu::.and ea prin votul mojorifatii o j(1sl ales pre.\edinte ele sedinta ci-I eu11silier ( 'ehuc 

Nicolae-Florin, in sedinta de eonsiliu din da/li de 25 august 2022 : 

Luand in dezbatere: 
-referatul de aprohare, inregistrat la nr. 5 6 I O din O 7 octol/lhrie 202 2 si / woiect ul de 

ho/arare pre:::entalc de ca/re d-l Oprisor ,Hircea.primarul cm111111ei.c11 pri1 ·ire la wwli::a studi11l111 
de inscriere a datelor în registru! agricol pentru trimestrul 111 2022 şi stahilin:u 111a.\11ri!or f1 L'!1fru 
e.ficienti::area acestei activilll(i la nivelul co1m111ei Otesani: 

- Raportul cumpllrlimentului de spceialitate din cadrul Pri11wriei co1n1mei ( Jte.,e111i. j111 /etul 
Va/cea. inregistral la nr. 56 I I din 0 7 oc/omhrie :!022. prin care se /WO/Jtl!IL' wwli::.a stadi11/11i de 
înscriere a datelor în registrul agricol penim lrimestml fli 2022 şi stahilireu 11w.rnrilor 11e11/m 
eficienti:wrea acestei acti1·itâ(i la nivelul comunei Otesani: 

- Aviz11l Comisiei Administratie Publica Juridirn, inregistml la 11r.5<JY5 din J .J oc10111hric: 

2022 si Avizul Comisiei lnvatamant, Cultura. Protectie Socialll. inregistr111 iu nr.5<J<) -: din l-1 

octomhrie 2022. prin care se propune llproharea proiectului de ho/arare in formo . ·i co11ti11111 11/ 

initial de prinwr: 

Tinand cont de raportul de lffi::llre penim leglllitale al proiectului de /10/arare.i111oc111it de 

secretarul general al comunei, inregistm/ la m'.5 768 din 18 octombrie 20.22: 

Văzând că s-au respectai principiile transpllren(ei în procesul de elahomrc o r>roil.'delur 

actelor normative co11fvr111 Legii nr. 52 'J()()] privind lnmsparen(a deci::.ionulâ în od111i11istro1 ia 

puhlică; 

fn eo11/ormitute cu pre1·ederile art. I .yi art. 6 din OG. nr. 2812008 privind rr.:g istml agricol. 

cu 111odificările si complehlrile ulterioare. ule H. U. nr. 985/2019 pril'i nd registml agrieul 1w111 m 

perioada 2020 -102-1, precum şi ale ale llrl. 7 alin. (-1) din Nunnelc tehnice pril'il7ll 111odul de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-202-1. oprubate 1wi11 Ord11wl rn1111111 ol 

MADR / ML!'DA / MAI / MFP/ INS / ANC!11/ ANSVS>I nr.251138213 7/ 16-11/ /.C9 -:''7 . .f6 di11 JOJO. 

In temeiul art.139. alin. (l ). ,\ i art.196. alin.(/). /il.(a) . din Ordo11anlu de Urgentu u 

Guvernului nr.5 712019 privind ( 'od11! udministrulii '. Cll l/lodificarile si co111plctarile ulterioare. c11 

un numar de I I voturi "pentru ", O rot11ri ·· i111polrirn „ . O 1·0111ri " ob1ineri ·· clin totu/11/ de I I 

voi uri exprimate, adopta 11r111atow·e<.1 

HOTA RARE 

Art.1.- Se ia act de S/lldiul de insn fr re li datelor i11 registrul agriL·o/ penln1 trim.:.~tml III 
2022 fli nivelul comunei Ote.rnni. confi1r111 oni.:xei nr. I L'ttre .fuce parte inlcgruntil din 11re::c1110 
hotărâre. 



Art.2.- Se aprvhâ Pmgramul de mâs11ri pe111rn eflcienti::.area acli1·itâ{ii de i11scriere a 
datelor în Registrul agricol Lu nivelul co1111111ei Otesoni. con/imn anexei nr.:! cure .face puri<! 

integrantă din pre::.enta hotărâre . . . . . . „ - , , . . . . _. 
Art.3.-Primarul comunei Otesani ro os1gura aducerea la 111depln111 e li p1ct11lt1 hotww i 

prin intermediul Compartimentului agricultura. iar secretarul geneml al co111u11ei n1 asi,~1~r~1. 
comunicarea pre::.entei hotărâri /nstitu(iei Prefectului - jude(ul Vâlcea în vederea exercitam 

controlului de legalitate, Primarului c:omunei Otesani, Compartimentului agricultura ·»i aducerea 

la cunoştin(ă publicu prin a.fişare la sediul Consiliului Local .yi pe pagino de internl'I 

ww111• otesani. ro. 

Ote.1·w1i - 25 oc11m1hrie 2022 

PRE~~f!.l~ŢJ~ DE SEDJNTA, 
/,„ ,~ 

Nh:.o/ae·;;Fforin CEBUC. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTKS:·tN I, 

Elena-Eliodora BONDOC. 

I\ /) fJ.Lr.l-i_ ~,J 
~ \ -~·14 ~ - ;11 

( / 

PROl'*. R.l OB l61GATOR ll ULTER IOARE ADOPTf Rll HOTARAR ll CO 
·--== --: NR . 49n ).10 .2U221 

Nloperatiuni efectuate I Dala 
~-ZVLUAN 

~========================================: 

Semnat ura persoanei 
rL·s ponsabi k sa 
efectueze procedu ra 

J 

[] I -~'2 ==:JIJ 
~============================================: !================: 

[] 
Ad?pta re~ hotararii 1

) s-a facut cu majoritate o simpla c1 absol ut a o I ~ 
ca l1fi cata_ 25 . I0.20~ 

r===::z:::::;====i 
[]comuni carea catre primar~) llo7. 11 .2022 I 

~=~~==::::: 
[] Comunicarea cat re prefectu l judctu lui 3

) jo7. I 1. 2022 IL 
@:Jj Ad ucerea la cun ostinta publica

4
)+

5
) 1[08}T~022..=J ,__-_-=~=-=~::========:-=J=: 

@:JICom uni carea, num ai in cazul ce lei cu caracter individua1 4 )~ ' ) li ==1C / ·1 
@:J[HOtârâ"rea dev ine obli gatori e6

) sa u produce efecte juri dice\ clupa ~jOS.11.2022 I[ @ =1 
Extrase din Ordonanta ele urgenta a Guvernului IJ.L_ŞJL~QJ.2 pri vi nd Codul administrati v, cu moditicafile si 
completari le ulterioare: 
1) Art. 139 ali n. ( 1): „ ln exerc itarea at ribut iil or ce ii revin. consili ul loca l adopta hotarari. rn majoritate absol uta sau 
simpla, dupa caz. 
(2) Prin excepti e de la prevederil e alin . (I), hotararile privind dobandirea sau instra inarea dreptu lui de propriclalL' în 
cazul bunurilor imobil e se adopta de consiliul local cu maj oritatea cal ilicata definita la art. 5 lit. dcl). de doua trei111 i 
din numarul consili eril or locali în ru nctic:· 
2

) Art. 197 al in . (2): „Hota raril e consiliului local se comunica primarului. ' · 
1

) Art. 197 alin . ( 1), adaptat: Secreta rul genera l al comu nei comuni ca hotara ril e consiliului loca l al comunei 
prefectului în ce l mult 10 zil e lucraloa re de la dala adopta i ii ... 
4

) Art. 197 alin . (4): „Hotararil e „. se ad uc la cunostinta publica si se comunica, in conditiik legii. prin grijfl 
secretarului general al comunei ." 
5

) Art. 199 alin . ( I): „Comunicarea hotararilor . . . cu caracter indi vidual cat re persoanele carora li se adreseaza se Iace 
în cel muJţ 5 zi le de la data comuni ca rii oficiale catrc prefe ct." 
r') Art. 198 alin . ( I): „Hotarari le . . . cu caracter normativ devin ob li gatorii de la data aducer ii lor la cunostinta publ ica ." 
7

) Art. 199 al in . (2) : „Hotara ril e . .. cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre 
persoanele carora li se adreseaza ." 

1 Se com pleteaza cu numarul si anul hotararii consili ului local. 
2 Se bifeaza tipul de majoritate cu ca re s-a adoptat hotararea consiliului Ivea i. 
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INFORMARE 
PRIVIND MODUL DE COMPLETARE Sf TINERE LA ZI A REGISTRULUI 

AGRICOL PE FORMAT DE HARTIE Sf PE SUPORT ELECTRONIC 
trimestrul III 2022. 

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţe/ primarâ unitarâ. în 
care se inscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societă(ile/asocia(iile 
agricole, precum ş i la orice alte persoane ftzice şi/sau entităţi juridice care 011 teren În 
proprietate/folosinfă şi/sau animale, şi anume: 

a) componenţa gospodăriei/exploata{iei agricolefără personalitate.Juridică: 
b) terenurile aflate in proprietate sau În folosinţă, identificate pe parcele. pe 

categorii de folosinţă, intravilan/extravilan; 
c) terenurile agricole aflate În folosinţă şi modul de definere a respectivelor 

suprafere agricole; 
d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: s11prafofa arubilâ 

cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, s11prafi1ţo 

cultivată in sere, solare ş i alte spaţii protejate, suprafa/a utilizatâ pentru culturi 
succesive in câmp, culturi intercalate. culturi mod[ficate genetic pe ro::.a localitâ{ii .yi 
suprafafa cultivată cu legume şi carto.fi În grădinile familiale, numărul pomilor râ::.le/i. 
suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomil01~ alte plantafii pomicole aflate În 
teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate În câmp: 

e) animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, 
respectiv: situa/ia la Începutul semestrului. evolu{ia efectivelor de onima/e În cursul 
anului aflate În proprietatea gospodării/orlexploata(iilor agricole fărâ personalitate 
juridică, cu domiciliul in localitate, şi/sau in proprietatea entităfilor c11 personalitate 
juridică, care au activitate pe raza localităţii; 

fJ echipamentele, utilajele şi instalafiile/agregatele pentru agricultură ş1 

silvicultură. mijloacele de transport cu tracfiune animală şi mecanică existente la 
Începutul anului; 

g) aplicarea îngrăşămintelo1: amendamentelor şi pesticidelo1: utili::.area 
îngrăşămintelor chimice la principalele culturi: 

h) clădirile existente la înt:eputul anului pe raza localităţii; 

i) atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate: 
j) menfiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor 

succesorale Înaintate notarilor publici; 

·, 



k) Înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune; 
l) Înregistrări privind contractele de arendare; 

m)înregistrări privind contractele de concesiune/Închiriere; 
n) alte menţiuni. 

Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor 
politici În domeniile: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-urbanistic, 
sanitar, şcolm~ servicii publice de interes local ş i altele asemenea. 

Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solic itări ale 

cetăţeni/01~ cum ar fi: 
a) eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a 
animalelor ş i a păsărilor; 
b) eliberarea/vizarea atestatelor de producâtor şi eliberarea carnetelor de 

comercializare, În vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane.fizice. a 
produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse; 
c) eliberarea adeverinţelor privind calitatea de producător agricol, in cazul celor care 
nu desfăşoară activitate economică pentru care se eliberează documentele prevăzute de 
lege 
d) starea materială pentru situaţii de asistenţălprotec(ie socială, pentru obţinerea unor 
beneficii/servicii sociale; 
e) alte cazuri prevăzute de reglementările legale În vigoare. 

Registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul 
informaţional statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea, 01ga11izarea ş i 

producerea de statistici pentru recensământul clădirilor şi ale populaţiei, ale unor 
anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice prin sondaj, pentru 
actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole, ş i altele asemenea. 

Registrul agricol asigură baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor 
electronice de calcul a verificărilor Încrucişate intre datele din registrul agricol ş i datele 
Înscrise in registre specifice ţinute de alte instituţii. 

Registrul agricol constituie bozâ de date pentru emiterea documentelor 
doveditoare privind utilizarea suprafeţelor. 

lntocmirea ş i ţinerea la zi a regisrrului agricol se organizează conform celor 
prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanfa Guvernului 111: 2812008 privind registrul 
agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 111: 9812009, c11 mod[ficările ş i 
completările ulterioare. 

Registru/ agricol se întocmeşte În format electronic. pe unităţi administrath ·
teritoriale, cu obliga/ia de a se interconecta cu Regi trul agricol naţional (RA N). 1n 



vederea raportării unitare către institu{iile interesate a datelor gestionote de câtre 

acesta. 

Rea-istrul agricol pe suport hârtie, având caracteru/ unui docmnent o.fic.:iol core 
constitui: o sursă importantă de informaţii, va fi numerotat. parc?fât. sigilat, paginile 
fiind legate corespunzător, evitându-se desprinderea filelor din cmr::.o utili~ârii 
Îndelungate a registrului agricol. ş i va fi Înregistrat În registrul de intrare-ieşire de la 
nivelul autorităţii executive a administraţiei publice locale respective. 
(2) Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie. cât şi cel În formo l electronic, se 
deschide pe o perioadă de 5 ani, realizându-se În mod obligatoriu corespondenţa Io 
nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţie i publice locale atât cu pozifia din registrul 
agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numârul din rolul nominal unic ce FI 
priveşte pe contribuabilul respecti\Z 

Jnscrierea În registrul agricol a datelor privind componenţa gospodăriei/ 
exploataţiei agricole fără personalitate juridică se face pe baza declaraţiei date pe 
propria râspundere sau pe bază de documente de capul gospodărie i sau. in lipso 
acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate depliml de 
exerciţiu 

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile ş i terenurile. a titularului 
dreptului de proprietate asupra acestora, precum ş i a schimbării categoriei defolosintă 
se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia fckută sub semnâtura 
capului de gospodărie sau, in lipsa acestuia, a unui membru mqjor al gospodăriei. suh 
sancţiunea nulitătii. 

Avand in vedere prevederile H. G. m: 985 din 2 7 decemhrie 20 19 privind registrul 
agricol, Ordinul comun nr. 25/ J.382/3711.642/ / 4.297/ 746/2020 publicat În Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 307 din 13 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, Ordonanta 111: 
2812008 privind registrul agricol , Primaria comunei Otesani a achizitionat in anul 
2021 40 volume registre agricole, a cale 50 pozitii, necesare pentru completarea in 
format de hartie a 1659 pozitii. 

De asemenea, din anul 2015 Primaria comunei Otesani gestioneaza re(Jir;trul ..... (_...., „ 

agricol si informat electronic., care se actuali::.eaza continuu. 
Operatiunile de inregistrare a datelor; precum si actualizarea continua o 

informatiilor datorate necesitatii mod(ficarilor cor?form actelor de proprietate sau 
pentru realizarea concordantei cu i11formatiile cuprinse in schitele cadastrale , se 
desfasoara pe intreaga perioada de 5 ani, iar perioada 2020,202 1. 2022 a ji.Jst o perioada 
extrem de aglomerata ,cu privire la solicitarile cetateni/01: 



Pentru ca s-a constatai o intarzierea in completarea.formatului de hartie. datorata 
lipsei timpului alvcat doar pe aceste atrihutii de serviciu. a relat ii/or cu publicul .::ilnice. · 

a numeroaselor cereri de modificare, delegarea atributiilor de la alte compartimente 
( Agricultura, Urbanism, Munca in folosul comunitatii, ) operaliunile de pregalire si 
participare la Regensamantul general agricol din 202 /, si Recensamantul popu!atiei si 
locuinte!or din anu/2022 , Audit intern 2021, Audit extern 2022, solicitarile cetatenilor 
pentru subventii la ca/dura, ajutor social, burse scalare, subventii agricole, constatari in 
teren -litigii, deschiderea procedurilor succesorale mai numeroase decat in orice alta 
perioada, cadastrarea terenuri/01~fost dispusa cooptarea la aceasta operatiune a d-nei 
Sirbu Mihaela Claudia . 

Pana in prezent s-a lucrat pe Rolurile noi ,pentru operarea cererilor de pozitie 
noua de rol, s-a realizat introducerea a peste 150 de pozitii de roluri noi .in ordine, in 
interiorul celorlalte registre, si s-a ajuns cu evidenta persoane/or cu domiciliul in alte 
localitati dar cu imobile pe raza corn. Otesani ( Stroinasi) la peste 400 de pozitii din 2 50 
cate existau. 
Aufost completate registrele agricole din satele Cucesti, Sub Deal si se lucrea::a fa cefe 7 
voi. ale satului Carstanesti si 3 volume ale satului Bogdanesti. 

De asemenea se lucreaza la corelarea evidentelor fiscale cu cele agricole, folosind 
ca reper registrele scrise. 

/ 

PRESED!fTE DE SEDIJYTA, 
I~ 

Nico!M\e-Florin CEBUC. 
\ '\"' "„, . . 

.,. f _,,,_ L.~ ,, · 
'P'~ '~~)/ 

J ... / 
-,_;..--' 

Otesani - 25 octomhrie 2022 

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

Elena-E/iodora BONDOC. 

f 
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. ·· " Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local al comunei Otesani 11r .. ~~./,25 o('fombrie 2022 

Programul de măsuri 

. ·· '' "' . pentru ejicientiz'area activităţii de Înscriere a datelor Îll Registrul agricol la 11ive/11/ cbll11111ei 
Otesa11i, judeţul Vâlcea. 

l-

_ N._r_._J--. ______ D_e_n_u_n_u_·„_e_a_<i_1c_t_iv_i_tCi-1t_i_i ------+--·T,-e-'r_n_i_e_"_Ci_le_' --t---- -Pet~;;;;,;;:;;~p~-;;;;,hff(;- ··-- i 
~ ~~n 

Se m efect110 qfi.wiul si instiintarea 
popu/ariei cu prh•ire Io proceduro si Fl/IW/'l/ A/ilwela- /11/ia 
termenele de inn!gistrare in registrele Gheciu-Duvidesrn Milwelo-

1. agricole si in acelllsi timp se 1'll umtinua Permllnent 11ndreeu 
verificarea in teren a corec:titudinii inscrierii Sirhu Mihoela-( '/audia 
datelor pe ha::a dec/arntiei data de Clipii 
gospodarii/or si de cotre repre::entatii legali 
ai unitatilor cu personalitatejuridica. 

1------+--------'------~--------+--------+-----------------

0ri de cale ori intervin modift-car i in registrul 
ogricol .alat pe suport de hârtie cât .yi În 
format electronic,referitollre la terenuri, Io 
categoria de folosi ni a a acestorn . la cladiri. 
la mijlollce de transport sau la orice alte 
hunuri detinule in proprietate ori infolosinta. 
dupa caz, de naturll sa conduco lu 
modţ/icarea oricaror impozite si taxe lornle 
prevazute de Codul Fiscal, .fimctionarii 

2. publici cu atributii privind completareo si 
tinerea la z i li dlltelor din rcgistrul llgricol ({U Permanent 

3. 

obligatia de a comunirn aceste mod[ficori 
.fimclionarilor publici din co111parti111 e11tele de 
resori al aparntului de specialitate (fi 
Primarului in termen de trei z ile lucm/o({re 
de la data modificarii. 
Datele instrumentate Lu nivelul oricamr 
compartimente de resort din codrul 
Ap((ratului de speci(l/itate ul Primarului si 
carefâc obiectul inscrierii in registrul agricol 
se comunica co111parti111en111lui de resort cu 
atributii in acest sens in termen 
de trei zile lucra/oare de la d((to inregistrurii 
lor. 

Orice modificare in registml ((gricol se va 
face numai cu avizul scris al secretarului 
general al comunei. 

Pernwnent 

F11narn Milwelo- lulic1 
uheci u-Doricle.\rn A li lwe la

A ndreco 
Sirh11 Mihaelo-( '/audi(l 

F11nor11 Mihaela- /11/ iu J 

Gheci11-/Juvidesc11 Mihoela- -
Andreea 

S'irh11 Mihaelo-( '/uudiu '-----'------------------·-----~-------'--------------------



-I. 

Functionarii puhlici din a1;arat11l de î 
specialitate al primarului anume desemnate 
de acesta ver(fica concordantu dintre cele 
doua fhrm e de re~istr11 t1g. ricol. in f (m1 

electronic si pe suport de har/ ie 

1(1/ 

Sf 

·ul concordanta dintre datele din regist1 
agricol si datele din registrul de rol nomin al 
unic. 1----- -+-------------------- --
0ri de câte ori este necesar, fimcliona ri i 

lui 5. publici cu atributii in completarea reg istru 
agricol vor efectua verificari in teren privi nd 
dec!aratiile inregistrnte. 
Se va e+ectua înscrierea datelor in re<,ist1 .J l .._..., ··ul 
agricol si prin invitarea la primarie li 

6. persoanelor fbce rnre au ohligatil 
efectueze dec!arutiile pentrn inscne1 

sa 
·eu 

datelor in registrul agricol. 
in 
or 

Vor/i aplicate sanctiuni prevazute de lege 
cazurile in care cu oca:::ia 1•erificaril 
efectuate de catre fi111c tiu11arii publici ('fi 

se 
CI/ 

7. atrihutii in completarea reg istrului agricol 
constata declararea de date neconfimne 
realitatea. nededararea la termenele stahil 
si in forma solicitata a datelor carr! f 

ite 
ac 

obiectul registrului agricol. 

l 
L11nor 

Permanent 

Permanent 

Permanent 

Funaru Mihaela-Iulia 
Gheciu Dal'idesrn Mihuelu-

A mlreco 
Sirh11 , Vii hoel o-CI a ud ia 

\·or Oana-Alina Opri. 

- - --------
Funm ·u Alihaela-luliu 

Da1·idescu A4ihaelu
/l ndreea 

Mihaela-( '/audia 

Ciheciu-

Sirhu 
Funa m Afihuelo- /11lio 

Dm·idescu Milwel(/ 
, I ndreea 

Mihuela-( '/u11diu 

(Jheciu-

Sirhu 

Prii nurul comunei 

Otesani - 25 octomhrie 1022 

PRESE1JfNTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
' SECRETARUL GENERAL Al COMUNEI OTESA NI 

Nicolâe'-Florin CEBUC. Elena-Eliodora BONDOC. ' 

:.~/J·n · ~U-- L . l!. „. ; 
,., / 

L _,,, 


