
CONSILIUL LOCAL OTESANI 
JUDETUL VALCEA 

PROCES --VERBAL 
INCHEIAT ASTAZI 06 SEPTEMBRIE 2022. 

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

prin Dispozitia Primarului cu nr.205 din 3 I august 1022, pentru:.da,.ra de 06 septembrie 2022. orele 

I./. 00, la sediul Primariei Comunei Otesani,judetul Va/cea, sedinta la care participa un nu mar de 9 

consilieri din totalul de 11 consilieri in jimctie ai Consiliului Local Otesani, abesentand domnii 

consilieri Obada-Marinescu Gheorghe si Miron Jon. 

Jn continuare, domnul presedinte de sedinta, prezinta ordinea de zi : 

1. - Aprobarea procesului - verbal incheial in sedinta anterioara. 

Prezinta Bondoc Elena Eliodora - secretar general-

2. - informare privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar -

3.-Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a Serviciului Public de 

Salubrizare de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Otesani, judelui Va/cea. 

Prezinta Oprisor lvfircea - primar -

./.-Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile 

metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari cu caracter normativ care 

se supun adoptarii Consiliului Local al Comunei Otesani. 

Prezinta Oprisor Mircea - primar -

5. -Diverse. 

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi. 

Jn continuare, domnul presedinte de sedinta o invita pe doamna secrewr general sa supuna ::.pre 

aprobare procesul-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 seJ.inla anterioara. 

Dupa prezentarea acesteia, domnul primar prezinla proiectul de ho/arare privind aprobarea 

documentatiei de atribuire a Serviciului Public de Salubrizare de pe raza administrativ-teritoriala a 

comunei Otesani, judetul Va/cea. 

Cu privire la acest proiect de howrare nu suni /uari de cuvanl din partea consilierilor locali. 

drept pentru care se supune .spre aprobare. 

Supus la voi, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate Je voturi. 

Se trece la prezentarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu 

cuprinzand masurile metodologice, organizatorice. termenele si circulatia proiec:lelor de hotarari cu 

caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului Local al Comunei Otesani. 



Cu privire la acest proiect de ho/arare nu sunt luari de cuvant din partea consilierilor locali, 

drept pentru care se supune spre aprobare. 

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul nr.5 Diverse 

Primul inscris la cuvant este domnul consilier Darnescu Stefan care precizeaza faptul ca la 

puntea din punctul Chilia, ce traverseaza parau! Luncavat spre islazul comunal, sunt caleva scanduri 

care ar trebui inlocuite. 

Domnul primar precizeaza faptul ca va desemna o persoana din cadrul institutiei care sa 

mearga sa verţfice si in .functie de cele constatate sa achizitionam scandura necesara pentru refacerea 

puntii. 

Domnul consilier Sasu Vasile doreste sa stie daca s-a deschis adapostul pentru caini de la 

Horezu, pentru ca s-au inmultit foarte mult, prin comuna, si ar trebui dusi. 

Domnul primar precizeaza faptul ca inca nu stie amanunte cu privire la deschiderea acestuia, 

dar oricum vom fi anuntati si noi, pentru ca toate localitatile partenere in GAL Horezu. vor putea 

bene_ficia de serviciile acestui adapost. 

Nemqfiind luari de cuvant se declara sedinta de consiliu inchisa, drept pentru care am incheiat 

prezentul proces-verbal azi data de mai sus. 
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SECRETAR GENERAL, 
BONDOC ELENA EL/ODORA. 


