
CONSILIUL LOCAL OTESANI 
JUDETUL VA LCEA 

PROCES -VERBAL 
INCHEIATASTAZI 3 NOIEMBRIE 2022 

Consiliul local al comunei Otesani, judelui Va/cea, a fost convocat in sedinta extraordinara. 
publica, prin Dispozitia Primarului cu nr.252 din 28 octombrie 2022, pentru data de 03 noiemhrie 
2022, orele 12. 00, la sediul Primari ei Comunei Otesani, jude tu! Va/cea, sedinta la care participa un 
numar de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie ai Consiliului Local Otesani, absentand 
domnii consilieri Obada Dumitru si Cebuc Nicolae-Florin. 

!n continuare, domnul presedinte de sedinta, prezinla ordinea de zi : 
1.- Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta anterioara. 

Prezinta Bondoc Elena E!iodora - secretar general-
2.- Informare privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar -
3.-Proiect de hotarare privind delegarea serviciului public de salubrizare de pe rnza 

administrativ-teritoriala a comunei Otesani, judelui Valcea,pe baza procedurilor de atribuire specţfice 
legislatiei achizitiilor publice. 

Prezint a Oprisor Mircea - primar -
4.-Diverse. 
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi. 
Nefiind prezenta la sedinla doamna secretar, domnul primar supune spre aprobare procesu/

verbal incheiat in sedinta anterioara. 
Supus la vot acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Jn continuare, domnul presedinle de sedinla ii invita pe domnul primar sa prezinte informarea 

privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara. 
Domnul primar prezinta informarea privind modul de executare al hotarari/or adoptate in 

sedinta anterioara. 
!n continuare, prezinta proiectu! de hol arare privind delegarea serviciului public de salubrizare 

de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Otesani, judelui Valcea,pe baza proceduri/or de 
atribuire specifice legislatiei achizitiilor publice. 

Ne.fiind discutii, se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
\ Se frece la punctul nr. -I. de pe ordinea de zi « Diverse ». 

Se inscrie la cuvant domnul consilier Obada-Marinescu Gheorghe se arata nemultumil def(1ptul 
ca, a intocmit o documentatie cu privire la un teren, pentru a fi depusa la OCPI Va/cea, iar de la 
Primariei, i s-a solicitat sa se prezinte cu vecinii terenului. pentru a semna documentele de vecina/ale. 
Precizeaza faptul ca, a mai intocmit documentalii, de acest gen, in alte localitati si nu i s-a solicit acest 
lucru. 

Domnul primar precizeazafaptul ca, din punct de vedere legal sial legislat iei in vigoare, asa se 
prevede ca si procedura de urmat, respectiv sa se prezinte vecinii pentru a semna documentele. 

Nefiind alte luari de cuvant, se declara sedinta de consiliu inchisa, drept pentru care s-a incheiat 
prezentul proces-verbal azi data de mai sus. 

SECRETA R GENERAL, 
BONDOC ELENA EL/ODORA. 


