
CONSILIUL LOCAL 0Tt"'5'ANI 
JUDETUL VALCEA 

PROCES-VERBAL 
INCHEIAT ASTAZI 25 OCTOMBRIE 2022 

Consiliul local al comunei Otesuni, j11de111l Va/cea. a/hst com·oL·at in .\·edinta ordinuru. /}ffh/iu.1. 

prin Dispozitia Primarului cu nr.2-/.2 din i 8 octombrie 2022, pentru datu de 25 oc10111htie 2022. orele 

12. 00, la sediul Prinwriei ( 'omzmei Otesani, jude! ul Va/cert. sedinta la rnn: /)llrf icipo 1111 11 u11wr de 11 

consilieri din totalul rle 11 consilieri infuncfie ai Consili11i11i Local Otesani. 

fn cont inuure. domnul presedinte de sec/inia. 11re:::infa ordinea de :.:i : 

1. -Aprohareu procesului - verbal incheiat in sedinta anterioara. 
Prezinta Bondoc Elena Eliodora --secretar genera/-

2.- ln.fhrmare privind modul de executare al hotarurilor adoptate in sedintu anterioara. 
Prezint a Oprisor Min:ea - pri mur --

3.-Proiect de hotarare privind alegerea pr<!sedinte/11i de sedinto. 
Prezinta Oprisor Mirce(/ - primar -

4.-Proiect de ho/arare privind ana!i::.a stadiului de Înscriere a datelor în registrul agricol pentru 
trimestrul !li 2022 şi stabilirea masurilor pentru ejicien fi:::lt r<'a l/cest<!i (tctiritâ{i lu nin,lul conw1 1L'i 
Otesuni. 

Prezint a Opri.\·or Mircea - primar -
5.-Proieci de hotarare privind aproharea rect[ficarii bugetului locul pentru anul JO]]. 

Pre:::inta Oprisor Mircea - primar -
6.-Proiect de hot arare privind aderarea ('om unei Otesani, jude( ul Vâlcea lu .\ t!t'\•ici11/ de owfit 

public infern din cadrul Filialei .Judeţene Vâlcea o Asocia( iei Comunelor din România. 
Prezinto Oprisor Mircea -- primar -

7.-Proiect de hotarare privind însuşirea Acordului de coop erare cu Filiala ./zf(le(eom( / 'â/ceu a 
Asociaţiei Comunelor din România privind OrRanizarea şi exercitarea activilâ(ii de audil puhlic intem. 

Prczinf(I Oprisor Mircea - prim(lr -
8.-Proiect de hotarare privind apmharca contrihuţiei Comunei Otcsani. j11Jc(ul I 'â/ceo pentru 

susţinerea şi func(ionarea Serviciului de audit public intem din cadrul Fili(l/ei Jude(ene /. 'âlceu u 
A_Cu. R. 

Prezint a Oprisor Mircea - p rimar --
- ' 9. -Prezentarea Raportului semestrial prii·ind activitatea de solu/ionare a petitiilor_ in pcrio(f(/u 

Ol ianuarie 2022-30 iunie 2022_ 
Pre:::intu Bondoc Elena-Eliodora -- secretar Keneral -

10.-Diverse. 

Supusa la vot ordinea de zi este uprohuta cu unanimitate de 1·oturi_ 

Domnul presedinte de sedinta ii da cuvan1ul doamnei Bondoc E!enll Eliodora. penim o Sll/J/111<' 

spre aprobare procesul- verbal incheiat in sedinta anterioara. 

Supus la vot acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 

ln continuare. domnul presedinte de sedinta ii in vita pe do 1111111/ primar sa pre:::i11te infhrnzurrn 

privind modul de executare al hotararilor adopwte in sedinta onferioura. 

Domnul primar prczinfa informarea 17riv111d modul de executare al lwtararilor adoptate in 
sedinta anterioara. 

ln continuare, se trece la punctul nr. 3 de pe ordinca tÎ<! zi. 

Domnul presedinte de sedinta ii im·ita pe do 11111ii i:onsili ff i suf{1ca propuneri pentru presedinte/e 

de sedinta. pentru perioada noiemhrie-decen1bric 2022 .\i ianuarie :!023. 

Domnul consilier Miuta Jvlircea ii rirvpune pe domnul t'onsi/ier .Mw·Rea Uheorghe_ 

Nema[fiind alte propuneri. se supune la 1101. fiind ll/Jl'Obatu cu u11c.111i111ilale de voturi. 



Domnul presedinle de sedinla ii invito p e du111nul primar sa pre: intc proiectul de hotururc 
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru/ agricol pe111rn tri111estml I/I 2022 ş1 

stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei acli 1'ilâ(i la nivelul comunei Otesani. 
Nefiind luari de cuvant se supune la 1'01. f iind aprohat cu unanimitate de 1'0f11ri. 

ln continuare. se trece la pre:::enlarea proiectului de ho/arare /Jrirind aprohorea rectificari i 
bugetului local pentru anul 2022. 

Dupa prezentare, nefiind luari Je cui·ont se supune La vot . .fiind aprohat c11 t111w1i111itate de 1·01111 ·i. 

Se trece la punctul nr. 6 de p e ordinea de :::i. 

Dupa prezentarea proiectului de hot arare pri1·ind aderarea ( 'omunei Otesani . .f11de(11I I â lcca lu 
serviciul de audit puhlic intern din cadm/ Filialei Jude(ene Vâlcea a Asocia( iei ( 'omw1elor din 
România. nefiind /uari de cuvanl se supune la 1·01. f iind aprobat cu unanimifllte de 1•0111ri. 

Se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de z i. 

Dupa prezentarea proiectului de hotarare privind însuşirea Acordului de cooperare cu Filiu/u 
Judefeanâ Vâlcea a Asociaf iei Comunelor din România prh·ind organi:::area .yi exerciture<t acth·it(1f ii de 
audit public intern, nefiind luari de cumnt se supune la vot. fiind aprobat c111111c111imitat<: de rnt11ri. 

Se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi. 

Dupa pre;:entarea proiectului de hotarare privind aprohareu co111rih11(ici ( ·011111nei Otesuni . 
.fude(ul Vâlcea pentru susţinerea şi func(ionurea Serviciului de audil puhlic intern din cudrn/ Vil iulei 
Judefene Vâlcea a A.Co.R . . ne.fiind /uari de cuvant se supune la voi. fiind aprohllt cu um111i111ilale de 

~ voturi. 
Se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi. 

La acest punct se prezinla Raportul semestriul privind uctivilatea de solutionare li pelitiilur. 111 

perioada Ol ianuarie 2022-30 iunie 2022. 
Se trece la punctul nr. I O de pe ordinea de :::i„ Diverse„ 

la acest punct, primul inscris la cuvllnl este domnul consilier Zabava F<111el cure ;m:ci::<'(f::u 

fllptul ca sun/urile din satul Cucesti. incepand cu :::onll go:-ipodariei d-lui Tec Const(f11/i11 spre Popesti. 

sunt colmatate si atunci cand ploua. apa traverseaza DN-11/ si intra in curtile f!Ospodarii/or Liflale pe 

partea opusa. 

Domnul primar, precizeaza faptul ca , potrivii legii. oamenii au obliga/ia su i.\i amenoje:::<: 

santurile din dreptul gospodar;;lor, dar nu.fac acest lucru. 

Se înscrie la cuvant domnul consilier Darnescu Stefctn care ii inlrellha pe domnul primor duc11 

stie ca UAT Maldarestifâce bazin pentru apa la Magura. 

Domnul primar precizeaza.faptul ca nu slie nimic in llcest sens. 

Domnul consilier Murgea Gheorghe ii inlreaba p e domnul Primar daca stie rnre este sf{((fiu/ 

dosarelor a_flate pe rolul instantelor privind terenul de la Targul Saptamanlll Carstunesti. 

Domnul primar precizeaza faptul ca, chiar azi 25 octombrie 2022. li a1'11f termen 1111ul dintre 

dosare. Am fost informali de catre doamna avocat cu privire la cele discutate in instanf(/. precizond ca (I 

ramas in pronuntare pentru data de 08 noiembrie 2022. 
Din partea domnilor consilieri nu mai sunt l11ari de rn vant. drept pentru care domn11/ pres<:dinte 

de sedinta, ii acorda cuvantul doamnei Prodesc11 Georgiana. 

Doamna Prodescu Georgiana, isi exprima nemu/tumirea cu pri1·ire lu /11crnrile execut ore pe 

drumul Nedei/a, in sensul ca santurile sunt colmatate. 

Domnul primar precizeaza faptul ca, pe acest drum, lucrarile nu au .fhst ten11i11ote. lli'lll<:'lCll \ 'li 

se decolmateze si santurile. 
Alte /uari de cuvant nu mai suni. drept pentru care se dedara sedinla de consiliu inchiso. 
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SECRETAR GENERAL, 
BONDOC ELENA EL/ODORA. 


