ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CON. LIUL LOCAL Al COMUNEI OTESANJ

PROIECT DE HOTARARE NR. - - -

PRIVITOR LA: Aprobarea raportului asupra situatiei gestionarii bunurilor comunei Otesani,

judetul Va/cea, pentru anul 2021.

Consiliul local al comunei Otesani, judelui Va/cea, intrunil in sedinta
, pe data de
care participa un numar de _ consilieri, din totalul de _ consilieri in.functie;
Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Darnescu Ste.fan,
ales i sedinta de consiliu din data de 07.februarie 2022;
Luand in dezbatere:
- Ref<: ratul de aprobare inregistrat la nr. _ _ din
si proiectul de hotarare prezentate de
catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu pnvrre la aprobarea raportului asupra situa/iei
gesti narii bunurilor comunei Otesani,judetul Valcea, pentru anul 2021 ;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani. judetul
, inregistrat la nr. _ _ din _ _ _ _ __
- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica. inregistrat la nr. ____ din _ _ _ __
Aviz Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr. _ _ din
si Avizul Comisiei Cultura.
Prote tie Sociala, Invatamant, inregistrat la nr.
din
, prin care se propune aprobarea
pro ie !ului de hotarare informa si continutul initiat de primar;
Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de ho/arare. intocmit de
secre arul general al comunei, inregistrat la nr.
din _ _ __ _
Re!!.pectand procedura prevazuta de legea nr.5212003 privind transparenta deci::ionala 1n
admi istratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procesului-verbal de afisare;
Jn conformitate cu prevederile art. 7. alin.(l). din Legea contabilitatii nr. 8211991 republicata, cu
modi zcarile si completarile ulterioare, prevederile art.129. alin.(2). lit.c). s·i art.289. alin.(/). din O.U.G.
nr.5 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul art.139 si art.196 alin.(/). lit.a). din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ,
dificarile si completarile ulterioare, cu un număr de .... voturi "pentru" din totalul de .... voturi
expri ate, adoptă următoarea

--+---~,la

HO TARARE
Art.1.-Se aproba Raportul asupra situatiei gestionarii bunurilor comunei Otesani, judelui Va/cea,
anul 2021, conform anexei nr.1, care.face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.-Secretarul general al comunei va comunica pre::enta ho/arare d-lui Primar al comunei
ni, Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Otesani, Institutiei Prefectului
jude! lui Va/cea in vederea exerdtarii co11trolului de legalitate si va asigura aducerea la cunostinta
publi a prin afisare la sediul Consiliului Local si pe pagina de internet.

peni

INIT/A TOR,
PRIMAR,
OPRISOR MIRCEA.

VJZEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI,
BONDOC ELENA - EL/ODORA.

