
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. S'1 
PRIVITOR LA: Aderarea Comunei Otesani,judefitl Vâlcea lu serviciul de audit public 

intern din cadrul Filialei Jude(ene Vâlcea a Asociafiei Conwnelor din România. 

Consiliul local al comunei Otesani, judelui Va/cea, intmnit in sedinta,ordi11ara.p11blica, pe 

data de 25 octombrie 2022. la care participa u11 numar de I J consilieri. din totalul de 11 

consilieri infime/ie ui Consiliului local: 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales preseclinle de sedinta d-l c:vnsi!ier Ce/){fc 

Nicolae-Florin. ales in sedinta de consiliu din datu de 25 august 2022: 

Luand in de::batere: 

-referatul de aprobare, inregislrat la nr.5695 din JO octombrie .?022 si pmiectul de 

hotamre prezentate de catre d-l Oprisor !vfircea.primarul comunei.cu pril'ire la oderurea 

Comunei Otesani, judeful Vâlcea la serviciu/ de l/l/(lit public intem din cadrul Filialei .!11de(e11e 

Vâlcea a Asocia( iei Comunelor din Ronf(inia. 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 

Va/cca, inregistrat la nr. 5696 din JO octombrie 2022: 

- Avizul Comisiei Administra/ie Puh!ica Juridica. inregistrat la nr.600 1 di11 2-1 octomhrie 

2022, Avi::u/ Comisiei Buget-Finanle, inregistral la nr.6002 din 2-1 octombrie 2022 si Avi:::u/ 

Comisiei lnva/amanl, Cultura. Prolectie Sociala, inregistrat la nr.6003 din 2-1 octombrie 2022. 

prin care se propune aprobarea proiectului de ho/arare informa si contin11tul init ia/ de primar: 

Tinand cont de raportu! de avi::are pentru lexalitate al proiectului de hot arare, intocmit de 

secretarul general al comunei. inregislrat !o nr.583 7 din IR octombrie 2022: 

Vâzând că s-au respectat principiile lramparen(ei in proce.~ul de elahorare a proiectelor 

actelor normative conform Legii nr. 5212003 privind /ransparenfa deci::ionalâ in administra/ia 
puh/icâ: 

in conformitate cu prevederile : 

a) ('uri ei europene a autonomiei locale. adoptat li la Strasbourg la 15 oei om brie J 985 .~·i 

ratificată prin legea nr. J 991I997; 

b) Ar/. 12, alin (5) al Legii nr. 6 ~ 212002 privind a11dit11/ puh/ic intern. republicată. cu 

modificările şi completările ulterioare: 

c) Codului privind conduita auditor11/ui intern. apmhat prin Ordinul A1inistru!ui finanfe lor 
publice nr. 2521200-1; 

d) Art. ].ţ .yi art. 35 alin. (6) din Legeo nr. 273/2006 prii·indfi11anfele puhlice locale. rn 
modificările şi completările ulterioare: 

e) Titlului 11. Cup 1 „Contractu/" din Legea nr. 2<1 712009 prii•inJ Codul Civil. rep11h/icatâ, 
cu mod{ficări!e şi completările ulterioure: 



f) Art. R6 alin(/ ), art. 89 alin (3), ori . 129 alin(/ ) şi (1-1) . ari. 136 şi ari. 1-10 alin(/) din 

Ordonanţa de Urgenfă a Guvernului nr. 5 7l~() l9 privind Codul administrativ cu modificările .yi 

completările ulterioare; 

g) legii nr. 5312003 privind Codul n111ncii. cu mod(fleările şi completările ulterioare. 

Titlul I: 

h) Statutului Asocia/iei Comunelor din România, precum şi de cele ale staturului Filialei 

Judeţene Vâlcea a Asociaţie i comunelor din România: 

U Hoturârea Consiliului Lom/ Otesani privind aderurea c01runei Otesani,j11deţu/ Vâlcea 

la Asocia( ia Comunelor din România: 
ln temeiul art.139. alin.(l) . si urt.196. alin.(J) . lit.(a} . din Ordonantu de Urgenta a 

Guvernului nr.5 7120 19 privind Codul administrativ.cu modificurile si completarile ulterioare. cu 

un numar de 11 voluri "pentru ", O vuluri ·· i111potriva".O vo/uri ·· abtineri " din totalul de 11 

voturi exprimate. udopla urmatoareu 

HOTARARE 

Art.1.(1) -Se uprobă aderarea Comunei Olesani, judeţul Vâlcea la serl'iciul de audit 

public intern din cadrul Filialei Jude(ene Vâlcea a Asocia(iei Comunelor din România. începând 

cu data de Ol ianuarie 2023, insuşind prevederile Statutului acesteia si Regulamentului de 

organizare sifuncţionare a comparlimentului dl:! audit public intern. 

(2)-Se aprobă participarea .fimcţionarilor publici/personalului contractual din cadrul 

Primâriei comunei Otesani, jude/ul Vâlcea şi al instituţiilor/servicii/or publice de interes local, la 

constiluirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România. 

Art.2.-Reprezentarea Comunei Olesani, judeţul Vii/cea În cadrul Asocia( iei Co11111ne/or din 

România. precum şi in cel al Filialei Jude(ene Vâlcea a Asnciafiei Comunelor din România. se 

asigură de către primarul comunei sau de di /re Împulemicitul acestuia. numai pe ha::a unui 

mandat de reprezentare. aprobat prin dispo::i(ia primarului comunei. 

Art.3.- Obligaţiile financiare re::ultale din ucord11rile de cooperare sau de aderare la 

Asocia(ia Comunelor din România se suportâ din bugetul local al comunei Otesanijudetul 

Vâlcea. 

Art.4.- Cu data de Ol iunuarie 2023. încetea::â aplicahilitatea Hotârârii Consiliului Lornl 

al comunei O/esani nr.6123 ianuarie 2020 privind aderarea comunei Otesani la serviciul de audit 

public intern din cadrul Filialei Judefene Sibiu a Asocia( iei Comunelor din România. 

Art.5. - Primarul comunei Otesani i •a asigura aducerea la Îndeplinire a prezentei ho1ârâri 

prin intermediul Compartimentului contabilitate .yi Compartimen/u/ui .Juridic.resurse umane si 

relat ii cu publicul, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea pre::entei hotărâri 

lnstilufiei Prefectului - jude/ul Vâlcea în vederea exercitârii controlului de legalitate, primarului 

comunei Otesani, companimentelor re.\ponsahi/e cu punerea in 'xecutare, Filialei .J11de(e11e 

Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România, şi aducerea la c11noştin(iJ puhlicâ prin afişare la 

sediul Consiliului Local şi pe pagina de intemet www.otesani.ro. 

01esu11i - 25 octomhrie 2022 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 

T 



PROCEDURI OBLIGATORII lJLTER lOARE ADOPTA Rll HOTA RARll CONS ILI ULUI LOCAL 
R. 51 /25.10.2022' 

~~========================~--~-

§ Semnatura persoanei 
. Operatiuni efectuate responsabil e sa 

efectueze procedura 
:=:====:::; 

[]~1========;=======================: l~IJ =========~ 
EJ Adoptarea hotarar ii 1

) s-a facut cu majoritate LJ simpla o abso luta o I J 
fi 0 25. 10.20_22 ca ii 1ca1a- . 

:===~ry===~ 
[Jlcomuni carea catre primar2

) 1107.11.2022 

[Jlcomunicarea catre prefectul judetului
1

) 1107.11.2022 

EJIAducerea la cunostinta publica4)+5) los. J J .2022 

@:] Comuni carea, numai în cazul ce lei cu caracter i ndi vidual
4
)+') :::I=====::::~====:::;::::;;====~ 

@::] Hotararea devine obligatori e6
) sau prod uce efecte juridice\ dupa caz lo&.11.2022 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5 7/~J..2 privind Codul administrativ. cu modifi caril 
completarile ulteri oare: 
1
) A11. 139 alin.(!): .,ln exercitarea atributiilor ce ii revin. consil iul loca l adopta hotarari. cu majorit ate abso luta sau 

simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederil e alin. ( I), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in 
cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul loca l cu majoritatea calificata defin ita la art. 5 lit. dd), ele doua treimi 
din numarul cons ilierilor loca li in functie:· 
2

) Art. 197 alin . (2): .,Hotararil e consiliului local se comunica primarului:· 
3

) Art. 197 al in . (I), adaptat: Secretaru l genera l al comun ei comunica hotarar il e consiliul ui loca l al comunei 
prefectului în ce l mult 10 zil e lucratoare de la data adoptarii „. 
4

) Art. 197 alin. (4): .,Hotararile „. se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii , prin grija 
secretarului genera l al comunei." 
5

) Art. 199 alin. ( I): „Comunica rea hotararilor „. cu caracter indi vidual catre persoanele ca rora li se adreseaza se face 
in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect." 
6

) A11. 198 alin. (I): ,.Hotararile „. cu caracter normativ devin ob li ga torii de la data <1ducerii lor la cunostinta publica.' ' 
7

) Art. 199 alin . (2): „Hotararil e ... cu caracter ind ividual produc efecte juridice de la data comuni ca rii cat rc 
persoanele carora li se adrescaza." 

1 
Se completeaza cu numarul si an ul hotararii consiliului loca l. 

2 
Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea cons iliului loca l. 


