
CONSILIUL LOCAL OTESANI 
JUDETUL VALCEA 

PROCES -VERBAL 
INCHEIA T ASTAZI 30 SEPTEMBRIE 2022 

Consiliul local al comunei Otesani, judelui Va/cea, a fost convocat in sedinta ordinara. publica. 
prin Dispozitia Primarului cu nr.219 din 22 septembrie 2022, pentru data de 30 septembrie 2022, orele 
12. 00, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Va/cea, sedinta la care participa un numar de 9 
consilieri din totalul de 11 consilieri infunctie ai Consiliului Locql Otesani, absentand domnii consilieri 
Obada-Marinescu Gheorghe si Zabava Fanel. · 

ln continuare, domnul presedinte de sedinta. prezinta ordinea de zi : 
].-Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta anterioara. 

Prezinta Bondoc Elena Eliodora -secretar general-
2.- lriformare pr)yind modul de executai'e al hotararilor adoptate in sedinta anterioara. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar - · 
3.-Proiect de hotarare privind aprobarea executiei lucrarilor de reparatii la drumurile de 

interes local, din comuna Otesani, judetul Va/cea. 
Prezinta Oprisor Mircea - primar -

4.-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Otesani,ale serviciilor si institutiilor din subordinea Consiliului 
Local al Comunei Otesani, judetul Va/cea. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar -
5.-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Otesani, pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii constituii a la nivelul 
Scolii Gimnaziale Carstanesti, jude tul Va/cea, in anul scalar 2022-2023. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar -
6.-Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2022. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar -
7.-Proiect de hotarare privind premierea elevilor de la unitatile de invatamant, de pe raza 

comunei Otesani, jude tul Va/cea, cu rezultate deosebite obtinute la olimpiadele judetene si nationale. 
Prezinta Oprisor Mircea - primar -

8.-Diverse. 
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi. 
Domnul presedinte de sedinta ii da cuvantul doamnei Bondoc Elena Eliodora, pentru a supune 

spre aprobare pro.cesul-verbal incheiat in sedinta anterioara. 
Supus la vot acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Jn continuare, domnul presedinte de sedinta 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 hotararilor adoptate in 

sedinta anterioara. 
ln continuare, prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea executiei lucrarilor de reparatii 

la drumurile de interes local, din comuna Otesani, judetul Va/cea. 
Nefiind discutii cu privire la acest proiect de hotarare, se supune la vot, fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
Se trece la: prezentarea proiectului de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de 

functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otesani,ale serviciilor si institutiilor din 
subordinea Consiliului Local al Comunei Otesani, jude tul Va/cea. 

Nefiind discutii cu privire la acest proiect de hotarare, se supune la vot, fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi. · 



Se trece la prezentarea proiectului de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al comunei Otesani, pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 
constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Carstanesti, judetul Va/cea, in anul scalar 2022-2023. 

Domnul consilier Cercel Ion ii propune pe domnul Sasu Vasile. 
Nu mai este alta propunere. 

Se supune la vot propunerea facula de domnul cercel ion, fiind aprobata cu unanimitate de 
voturi, astfel ca reprezentantul Consiliului local in CJ<,A.C este domnul consilier Sasu Vasile. 

Se trece la prezentarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local 
pentru anul 2022. 

Nefiind discutii cu privire la acest proiect de hotarare, se supune la vot, fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

Se trece la prezentarea proiectului de hotarare privind premierea elevilor de la unitatile de 
invatamant, de pe raza comunei Otesani, judetul Va/cea, cu rezultate deosebite obtinute la olimpiadele 
judetene si nationale. 

Nefiind discu/ii cu privire la acest proiect de hotarare, se supune la vot, fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul Diverse, nu sunt luari de cuvant, se declara sedinta de consiliu inchisa, drept pentru 
care s-a incheiat prezentul proces-verbal azi data de mai sus. 
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SECRETAR GENERAL, 
BONDOC ELENA EL/ODORA. 


