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ROMAN/A 
JUDETUL VA LCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.__Jj__. 
PRIVITOR LA: Aproharea wntrih11(iei Comunei Otesa11i, j1{(/eful VJ/cea pentru 

sus(inerea şi.fi111cfionarea Sen•iciu/ui de a11dit puhlic intern din coc/ml 
Filialei Jude/ene Vâlcea a A.Co. I?. 

Consiliu/ local al comunei Otusani, jude tul Va/cea. intrunit in scdinta.ordinara.p11hliw. pe 

data de 25 octombrie 2022, la care participa un 1111111ar de 11 consiliai. din totalul de 11 

consilieri in functie ai Consiliului Luca/: 
Va:::and ca prin votul 1J1ajoritatii a .fvst ales presedinte de sedinla d-l consilier ceh 11L' 

Nicolae-Florin, ales in sedinta de consiliu din data de 25 augus/1022: 

luand in dezbatere: 
-referatul de aprobare, inregistra/ la nr.5 717 din I../ octo111hrie 2022 si proiectul de 

hotarare prezentate de catre d-l Oprisor Mircea.primaru / comunei.cu privire la aprobarea 

contribu(iei Comunei Otesani. jude(u/ Vâlcea pentru sus(inerea şi fimcfionw·ea Sen>iciul11i de 

audit public intern din cadrul Filialei Judefene Vâlcea a A.Co. R. 
- Raportul compartimentului de speciali/ale din cadrul Primariei comunei Otesani. judelui 

Va/cea. inregislrat la nr.5 718 din I../ octombrie 2012: 
- Avi:::ul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistrat la nr.6007 din ]../ oclomhriu 

2022. Avi:::ul Comisiei Buget-Finante. inregistral la nr. 6008 din 2../ octomhrie 2012 si Avi:::ul 

Comisiei lnvatamant, Cultura. Proteclie Sociala. inregistral la nr.6009 din 2../ octombrie 2022. 

prin care se propune aprobarea proiectului de ho/arare inf(mna si con/inului initiat de primar: 

Tinand eoni de raportul de avizare pentru legali/ale al proiectului de hotarare,intocmil de 

secretarul general al comunei, inregistrat la nr.58../0 din 18octombrie1022: 

Vâzand câ s-au respectai principiile transparen/ei în procesul de elohorare a proiectelor 

actelor normative conform l egii nr. 5212003 privind lramparen(a deci:::ională în administro(ia 

publicâ: 

În co1?formi1ate cu prevederile : 

a) Cartei europene a autonomiei locale. adoptatâ la Strasbourg la 15 octombrie 1985 .yi 

rat{ficală prin Legea nr.19911997: 

h) Art. 2-1 şi art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27 311006 privindflnan(ele publice locale. cu 

modificările şi completările ulterioare: 

c) Art. 86 alin(/) . art. 89 alin {3), llrl. 12<) alin(!) şi(/../), art. 136 şi art . 1../0 alin (I) din 

Ordonanfa de Urgen(ă a Guvernului nr. 5 7120/9 privind Codul administrativ c11 modiflcâri!e .yi 

complete/rile ulterioare: 

d) Statutului Asocia/iei Comunelor din România. precum şi de cele ale ,,/atu/ului Filialei 

Judefene Vâlcea a Asociaţiei comunelor din Romunia: 

e) Hotărârea Consiliului Lom! privind aderarea comunei Otesllni, jude(ul Vâlcea la 
Asocia/ia Comunelor din România: 

./) Hotărârii Consiliului Local al comunei Otesuni nr. 51125 octomhrie 2022 privind 
aderarea comunei la serviciul de audit puh/;c intern din cadrul Filialei Jude(ene Vâlcea a ."/( 'o R: 



g) Hotărârea nr. 16101. 10.2022 a Adunârii Generale u Filialei Judefene Vâlcea u 

Asociaţiei comunelor din România prin cure s-u uprobut contribuf ia lunurâ pentru s11sfinerea şi 

.fimc(ionarea Serviciului de audit public intern: 

fn temeiul ari. I 39. alin. ( /) . si uri. I 96. alin.( I). lit. (a). din Ordona ni a de Urgenta a 

Guvernului nr.5 712019 privind Codul ud111inistrativ.cu mudi/ic:urile si completurile ulterioare. cu 

un numar de 11 voturi "pentru ". O voturi " impotriva ". O l'0 /11ri " ahtineri „ din tota/111 de 11 

voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOTA RARE 

Art.I.- Se aprobă alocarea sumei de 1700 leillună din huget11l local al Comunei Otcsani. 

jude/ul Vâlcea, reprezentând contribu(iu pentru susfinereu şi fu11c(ionarea Serviciului de a11di1 

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

Art.2. -Contribuţia În valoare de J 700 lei se va achita lunar Începând c11 du/a de 

01 .01.2023 În contul Filialei Judefene Vâlcea a A.Co.R. 

Art.3.- Primarul co11111nei Otesuni va asigurn aducerea lu Îndeplinire a pre:::entei hotârâri 

prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi Compartimentului Juridic.resurse uma11e si 

relatii cu publicul, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea pre:::entei hotârâri 

lnstitu/iei Prefectului - jude{ul Vâlcea in vederea e.xercitârii co11trolului de legalitate. pri11wml11i 

comunei Otesani. compartimentelor responsabile cu punerea in executare, Filialei Jude(ene 

Vâlcea a Asociafiei Comunelor din România. şi aducerea la cunoşti11{ă publicii prin afişare la 

sediul Consiliului local şi pe pagina de internet 11 ·w 11 ·. 01esani.ro. 

Otesani - 2 5 octombrie 2022 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL Al COMUNEI OTESA NI, 

Elena-E/iodora BONDOC. 



PROCEDUR I OBLIGATORII ULTERI OA RE ADOPTARll HOTARAR ll CONS ILI ULUI LOCAL 
R. 53 /25. 10.2022 1 

1 ,~ 110pmd""i ''"'"'" ~ ~~~UAN 
Sem natura persoanei 
responsabile sa 
efectueze procedura 

[] I 12 '-======~ ~=========::;:============================~~=========;,-

[] 
Ad?ptare~ hotararii 1

) s-a fac ut cu maj oritate o simpla o abso luta o 125 . 10.2022 
cal 1 ficata- . 

[]!comunicarea catre primar2
) 1107.1 1.2022 

@:]!comunicarea catrc prefectu! judetului ' ) 1107.11.2022 

EJIAducerea la cunostinta publica'1)+5
) 1108.1 1.2022 

@:] Comunicarea, numai in cazu l celei cu caracter individual4)+5
) I 

;=====::::; 
[]Hotararea dev ine obligatorie6

) sau produce efecte juridice7
) . dupa caz 11 08. 11 .2022 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 pri vi nd Codul admi nistrati v, cu 
completari le ulterioare: 
1
) Art. 139 alin . (I) : „ln exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul loca l adopta hotarari. cu majoritate absoluta sau 

simpla. clupa caz. 
(2) Prin e>.ceptie de la prevederile al in. ( I). hotararile pri vi nd dobanclirea sau instrainarea dreptului de proprietate in 
cazul bunurilor imobi le se adopta ele consiliul loca l cu majoritatea calificata definita la art. S lit. cld), de doua treimi 
din numarul consilierilor loca li in functie." 
2

) Art . 197 alin. (2): „Hotararile consiliului loca l se com unica primarului." 
' ) A1t . 197 alin. ( I), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei 
prefectu lui in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii .. . 
'
1
) Art. 197 alin . (4): .,Hotarari le ... se aduc la cunostinta publica si se comun ica, in condi tii le leg ii . pri n grija 

secretaru lu i genera l al comunei." 
5

) Art. 199 ali n. ( I): „Comunicarea hotararil or ... cu caracter indi vidual catre persoanele carora li se adreseaza se face 
in cel mul t 5 zi le de la data comunicarii ofici ale catre prefect.'" 
6

) A1t. 198 alin.(!): ,.Hotararil e ... cu caracter normati v devin ob li gatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica:· 
7
) Art. 199 alin. (2): „Hotararile ... cu caracter indi vidual prod uc efecte juridice de la data comuni carii catre 

persoanele carora li se adreseaza.'· 

1 
Se completeaza cu numarul si anul hotararii consil iului loca l. 

" Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consi liul ui local. 


