
ROMAN/A 
JUDETUL VA LCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANJ 

PROIECT DE HOTARARE NR. ----
PRIVITOR LA: Aprobarea executiei unor lucrari de interes local, 

in comuna Otesani, judetul Va/cea. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara,publica, pe data de 
.. „ .. .... .. ...... „ .. „. la care participa un numar de„„ „.„„ consilieri, din totalul de 11 consilieri in Junc/ie ai 
Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier „. „ „ .• • „ .• • . . .. • . .. • . „ ales in 
sedinta de consiliu din data de .„. „ ...... .. . „ .. .... ... . . . .... . : 

Luand in dezbatere: 
- Referatul de aprobare, inregistrat la nr ... ... ..... .. din. ... ... ..... ... si proiectul de hotarare prezentate de 

catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea execut iei unor lucrari de interes local. in 
comuna Otesani, jude1ul Valcea ; 

- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani. judetul Valcea, 
inregistral la nr ............... din. ............... ... .... ; 

-Avizul Comisiei Administrat ie Publica Juridica, inregistrat la nr ..... .. ....... din ............ .... .. si Avizul 
Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr..... ....... din. .„„ .... ..... ... ... .. . ,prin care se propune aprobarea 
proiectului de hotarare informa si continutul initiat de primar: 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de secretarul 
general al comunei, inregistrat la nr„ ... .... . din. .. „„ ... ... „ .... ; 

Respectand procedura prevazuta de Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in 
administrat ia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procesului-verbal de afisare: 

In conformitate cu prevederile art. 7. alin. (5). din Legea nr.9812016 privind achizitiile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 44. din Legea nr.27 312006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 129. alin. (2) . lit. b). si alin. (4). lit.d). din 
O. U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modţficarile si completarile ulterioare: 

În temeiul art.139 si art.196 alin.(/). fit .a). din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu un număr de „ . . voturi "pentru " din rota/ul de „„ voturi exprimate. 
adoptă următoarea 

HO TARARE 

Art.1.-Se aproba executia lucrarilor la Scoala Gimnaziala Carstanesti. din comuna Otesani. satul 
Carstanesti, judelui Valcea, lucrari ce constau in realizarea portilor de acces spre aceasta institut ie, precum si 
gardul ce va imprejmui terenul aferent Corpu.lui de Scoala Veche, ce va avea destinatia de Ajiher School. 

Art.2.-Lu rarile se vor realiza cu respecalrea prevederilor legislatiei in vigoare in materia achiziitilor 
publice. 

A rt.3.-Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire u prezentei hotarari prin 
intermediul compartimentelor fi.nanciar-contabil si achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Otesani, 
judetul Valcea. 

Art.4.-Secretarul general al comunei \'a comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei Otesani, 
Compartimentului financiar-contabil si compartimentului achizitii publice din cadrul Primariei comunei 
Otesani pentru aducere la indeplinire si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii 
controlului de legalitate. 

INITIATOR, 
PRJMAR, 

MIRCEA OPRESOR. 

VIZEAZA PEN TRU LEGALITA TE, 
SECRE7:4RUL GENERA L AL COMUNEI OTESANI, 

ELENA - ELIODORA BONDOC. 


