
CONSILIUL LOCAL OTESANJ 
JUDETUL VALCEA 

PROCJ:.:{J -VERBAL 
INCHEIAT ASTAZI 29 / ULIE 2022. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul I 'aicea, u fost convucut in sedinta ordinara, prin Di.\]J<citia 

Primarului cu nr.180 din 20 iulie 2022, pentru data de 29 iulie 2022, orele 12.00, la sediul !'rimariei Col/lunei 

Otesani.judetul Va/cea, sedinla la care participa un numar de 9 consilieri di11 totalul de 11 consilieri infime/ie ai 

Consiliului Local Otesani, abesentand domnii consilieri Obadll-Marinescu Gheorghe si Obada Dumitru. 
In continuare. domnul presedinle de sedinta. pre:: inia ordinea de ::i : 

1. - Aprobarea procesului - verbal incheiat in st!dinta a11/erioam. 

Prez inia Bondoc Elena Eliodoru - secretar genem/-

2. - Informare privind modul de executare al /Jotararilur adoptate in sedinla anterioara. 
Prezint a Oprisor Mircea - pri111ar -

3.-Proiecl de ho/arare privind aprobarea rec.:t(/icarii lmgetului local pentru unul 2022. 
Prezinta Oprisor Mircea - primar -

4.-Proiecl de hotarare privind aprobarelt raportului privi11d ac/ivita/eu usistentilor personali desjâ.rnmta 
in semestrul J al anului 2022. 

Prez inia Oprisor !vlircelt - primar -

5.-Prezentarea Raportului privind slltdiul inscrierii datelor in registru/ agricol, pe semestrul I al anului 
2022. 

I'rezinla Oprisor Mircea -- primar -· 
6. -Diverse. 

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu w1l111imita/e de voturi. 

In conlinuare, domnul presedinte de sedinta o invita pe doamna secretar general sa s111n11w SfJre aprobare 

procesul-verbal incheiat in sedinta anterioara. 

Supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 

ln continuare, avand in vedere ca domnul primar este plecai din inslilulie iii interes J1erso11al, do11mul 

presedinle de sedinta ii i11vilu pe domnul viceprimar sa prezinla informarea privind modul de e.rec111ore al 

hotararilor adoptate in sedinta anterioara. 
Jn continuare. do111n11/ viceprimar prezinla proiectul de ho/arare privi11d aprobarea ri:ctificarii hugetului 

local pentru anul 2022. 
Cu privire la acest proiect de hotarnre nu suni /uari de cuvlllll din par/ea consilierilor locali. drept 

~ penim care se supune spre aprobare. 
Proiectul de ho/arare privind aprobarea recti.ficarii bugetului local este aprobai cu 1111011i111itale de 

voturi. 
Se trece la prezentarea proiectului de lwlarare pri1·i11d aprobarea raportului 11riri11d acli 11iwtea 

asistentilor personali de.~fasurata in semestru/ I al anului 2022. 

Cu privire la acest proiect de ho/lirare nu s11111 /uari de cuvanl din partea consilierilor locali. dre1Jt 

pentru care se supune spre aprobare. 
Proiectul de ho/arare sus-menlional es/C' aprobai cu unm1i111ih1te de voturi. 

ln continuare se trece fli pre::enturea Ruportului privind stadiul i11scrierii datelor i11 registrul agricol. pe 

semestrul I al anului 2022. 

Nu se supune la vot. 
In continuare, se trece la punctul nr.6. Diversf'. 
Primul inscris la cuvant este domnul consilier /)~irnescu Stefim care doresle sa adrese::e m111tw11iri 

SECNETAR GENERAL, 
BONDOC ELENA EL/ODORA. 

~ 


