
CONSILIUL LOCA L OTESANI 
JUDETUL VA LCEA 

PROCES -VERBAL 
INCHEIA T ASTAZI 03 OCTOMBRIE 2022 

Consiliul local al comunei Otesani, judelui Va/cea, a fost convocat in sedinta extraordinara, 

publica, prin Dispozitia Primarului cu nr.230 din 28 septembrie 2022, pentru data de 03 octombrie 

2022, orele 12. 00, la sediul Primariei Comunei Otesani, jude/ul Val 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-Marinescu Gheorghe si Zabava Femei. 
Jn continuare, domnul presedinle de sedinta, prezinta ordinea de zi: 
/.-Aprobarea procesului - verbal încheiai in sedinla anterioara. 

Prezinta Bondoc Elena Eliodora - secretar general-
2.- l njormare privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar -
3.-Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului REABILITAREA INTEGRA TĂ 

CA M/N UL U/ CULTURAL OTESANI, SA T OTESANI, JUDETUL VA LCEA ", în cadrul apelului de 
proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA C5 - Valul renovării , 
B. l - Reabilitarea integrată (consolidarea seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor 
publice, si a cheltuielilor legate de proiect. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar -
4. -Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ REABILITAREA MODERA TA A 

SEDIULUI PRIMAR/El OTESANI, JUDE TUL VALCEA ", a cheltuielilor legate de proiect si 
depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţâ 

(PNRR), COMPONENTA CJO - Fondul Local. 
Prezinta Oprisor Mircea - primar -

5.-Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Sisteme inteligente de management 
local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, specializate pentru administraţia publica 
OTESANI" a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din 
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA CJO- Fondul Local. 

Prezinla Oprisor lvfircea - primar -
6.-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 procesul-verbal incheiat in sedinta anterioara. 

Supus la vot acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 
In continuare, domnul presedinte de sedinta ii invita pe domnul primar sa prezinte informarea 

privind modul de executare al hotarurilor adoptate in sedinta anterioara. 

Domnul primar prezinta informarea privind modul de executare al hotararilor adoptate in 
sedinla anterioara. 

Jn continuare, prezinta proiectul de hotarare privind REABILITAREA IN TEGRA TĂ 
CAM/NUL Ui CULTURAL OTESANI, SAT O TESANI, JUDETUL VA LCEA", fn cudrul apelului de 
proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Re::ilienfă (PNRR) , COMPONENTA C5 - Valul renovării. 
B. l - Reabilitarea integrată (consolidarea seismicâ şi renovarea energetică moderatâ) a clădirilor 

publice, si a cheltuielilor legate de proiect. 
Nefiind discutii cu privire la acest proiect de hotarnre, se supune la voi, fiind aprohat cu 

unanimitate de voturi. 



ln continuare, se prezinta de catre domnul primar proiectul de ho/arare privind „ 
REABILITAREA MODERATA A SEDIULUI PRIMAR//:,1 OTESANI, JUDETUL VALCEA ", a 

cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Naf ional 

de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA CJO - Fondul local. 

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 proiectului „ Sisteme 
inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, specializate 
pentru administraţia publica OTESANI" a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in 
cadrul apelului de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). COMPONENTA 
CJO - Fondul local. 

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

La punctul Diverse, nu sunt luari de cuvant, se declara sedinta de consdiu 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. 


