ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONS LIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI
PROIECT DE HOTARARE NR.
PRI VI TOR LA: Insusirea de catre Consiliul Local Otesani a inventarului bunurilor ce
apartin domeniului public si privat al comunei Otesani, judelui Va/cea,
pentru anul 2021.

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea. intrunit in sedinta
, pe data de
----+---,la care participa un numar de _ consilieri, din totalul de ___ consilieri infunctie;
Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinfa d-l consilier Darnescu Stefan,
ales i sedinta de consiliu din data de 07 fe bruarie 2022;
Luand in dezbatere:
- Re.feratul de aprobare inregistrat la nr.
din
si proiectul de hotarare
preze tale de catre d-l Opri.sor Mircea, primaruT comunei, cu privire la insusirea de catre Consiliul
~ Local tesani a inventarului bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Otesani, judetul
Valce , pentru anul 2021 ;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primuriei comunei Otesani, judetul
Valce , inregistrat la nr. _ _ din _ _ _ _ __
- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistrat la nr.
din
,
Avizu Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr. _____ din ___________ .0Avizul Comisiei Cultura,
Prote tie Sociala, lnvatamant, inregistraf ia nr.____ din ______ , prin care se propune aprobarea
proie tului de hotarare informa si continutul initiat de primar ;
Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de
secre rul general al comunei, Înregistrat la nr. _____ din _____
Respectand procedura prevazuta de Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
admi istratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare. conform procesului-verhal de ajlsare;
In conformitate cu prevederile art 129. alin.(2). lit.c)„ art.289 si art.35 7 din Ordonantu de
Urge ta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificuri!e si completarile
ulteri are;
În temeiul art.139 si art.196 alin.(l). fit.a). din O.U.G. nr. 57/ 2079 privind Codul administrativ.
cu m dificarile si completarile ulterioare, cu un număr de . „ . voturi "pe11/ru" din to1alul de „ „ mturi
~ expri ate, adoptă următoarea

HO TARARE
Art.J.-Consiliul Local al comunei Otesani, isi msuseste ir.ve11tarul bunurilor ce apartin
iului public si privat al comunei Otesani. j udetul Va/cea, pentru anul 2021. conform anexei nr. I,
care . ace parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.- Primarul cumunei va lua masuri pr!nlru uctuali;;urea in rnod corespun::.alor a datelor din
evide ta contabila privind bunurile ce apartin domeniului puhlic si prival a! comullei Otesani, judetul
Vale a.
Art.3.-Secretarul general al comune:' 1·u comunica pre::enfa ho[{/rare d-lui Primar al comunei
Otes ni, Compartimentului contabilitate din cadru l J>rimariei cornu11ei Otesani si lnstitutiei Prefectului
jude lui Va/cea in vederea cxercitarii controlului de fegaiita1e.

INITIATOR,
PRIMAR,
OPRISOR MIRCEA.

VIZEAZA PENTRU LEGAL/TA TE,
SECRETAR UL GENERAL AL COMUNEJ OTESANI,
BONDOC ELENA - ELJODORA.

