
. ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTARARE NR. 3f 
PRIVITOR LA: Aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 - 2027, 

comuna Otesani,judetul Va/cea. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrun;t in sedinla . pe data de 
----~'la care participa un numar de _ cons;/ieri, din totalul de _ consilieri infunctie; 

Vazand ca prin votul majorhat;; a.fost ales presedinte de sedh1ta d-l consWer „ . „. „. „ . „. „„ ales 
in sedinta de consWu din data de „ . „. „. „. „. „ ..... „ . . . ; 

Luand in dezbatere: 
- Re.feratul de aprobare inregistrat la nr. __ din si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei. cu privire la aprobarea Strategiei de 
dezvoltare locală pe perioada 202 l - 2027, comuna Otesani,judetul Fa/cea. 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani. judetul 
Va/cea, inregistrat la nr. __ din _______ . 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica. inrecis1ra1 la nr. din 
Avizul Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr. __ din si Avizul Comisiei Cultura, 
Protectie Sociala, lnvatamant, inregistrat la nr. din . prin care se propune aprobarea 
proiectului de hotarare informa si continutul initial de pri 

Tinand cont de raportul de avizare peni ro Î.:r: ... ~rare al proiectului de ho/arare, intocmil de 
secretarul general al comunei, inregistrat la nr. .:"- _____ _ 

s-

Văzând că s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor actelor · 
normative conform Legii nr. 5212003 privind transparenta deci=ională in administra/ia publică, in baza 
unun/ului nr. „ ..... „„ . ./.. „„„„„„„ . ; ' 

ln conformitate cu prevederile art.129. ali 
a Guvernului nr. 5712019 privind Codul admmist. 

În temeiul art.139. alin.(/) . Iii.a). si an./ 
administrativ, cu modificarile si completarii 
număr de _ voturi "împotrivă ". cu un nmni'ir 

exprimate, adoptă următoarea : 

Art.1.-Se aproba Strategia de de:wJIJo:re IU(;ULU 

2021-202 7, conform anexei ca„ ' 
Art.2.-Primaru/ Comunei 

intermediul compartimenrelor 
prezentei hotărâri lnstilu{iei Preftttllhâ-~ 
primarului comunei 01e. 
aducerea la cunostinlă p 

INITIATOR. 
PRIMAR 

OPRISOR MIRC 

i alin . ./. lit.(e). din Ordonanta de Urgenta 
vdificarile si completarile ulterioare; 

1J. lit.a}. din O.UG. nr. 5712019 privind Codul 
un număr de _ voturi "pentru '',cu un 

\YJIUri "abfineri ", din totalul de „„ voturi 

--TA RARE 
„ li r,. 

unei Otesani, judejul Vâlcea, pentru perioada 
pre::enta hotărâre. 

rea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin 
tarul general al comunei va asigura comunicarea 
·a in vederea exercitarii controlului de legalitate, 
nsabile cu punerea in executare şi va asigura 

Consiliului Local si pe site-ul propriu. 

VTZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
'RETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 
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