
RO MANIA 
JUDETUL VA LCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTARARE NR. . 
PRIVIND :Aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali 

desfasurata in semestrul II al anului 2022. 

Consiliul Local al Comunei Otesani, judelui Valcea, intrunit in sedinta, ordinara, 
publica, in data de .... ....... „ ..... „ .... „ „, la care participa un nu mar de .. ..... consilieri, din totalul 
de l I consilieri infunctie; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta domnul consilier 
................... ......... .. . , pe o perioada de 3 luni, in sedinta de consiliu din data de ....................... ; 

Luand in dezbatere: 
-referatul de aprobare, inregistrat la nr ...... . din ................... „ .... si proiectul de hot arare 

initiat de dl. primar Oprisor Mircea, prin care propune aprobarea raportului privind 
activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2022; 

- raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr ....... din. ...... ........ „ .. ; 

-Avizul Comisiei Administrat ie Publica-Juridica, inregistrat la nr... ..... din 
.... ... ... ............ si avizul Comisiei Jnvatamant, Cultura, Protectie Sociala, înregistrai la nr ....... „ 
din ............. ......... ... , prin care se propune admiterea proiectului de hot arare in forma si 
continutul initiat de domnul primar Oprisor Mircea; 

- Tinand seama de raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistratla 
nr .. ..... din ... ........ .......... . , intocmit de secretarul general al comunei Otesani; 

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a 
proiectelor actelor normative conform art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta 
decizionala: 

În conformitate cu prevederile art.29. alin.(!). din H.G. nr.26812007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. -/.1812006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare si prevederile art.129., alin.(l)., alin.(2)., fit. d) . coroborat cu alin.(7)., lit.b). din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5 712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

\ In temeiul art.139. alin.(l). si art.196. alin.(l). fit.a). din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modijicarile si completarile ulterioare, 
cu un numar de .. . .... voturi "pentru" din totalul de ...... voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO T A RARE 

Art.1.-Se aprobă raportul privind activitatea asistentilor personali desfasurată în 
semestrul II al anului 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

A rt.2.-Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri prin intermediul compartimentului asistenţă socială, iar secretarul general al comunei 
va asigura comunicarea prezentei hotărari .Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea în vederea 
exercitarii controlului de legalitate, Primarului comunei Otesani,compartimentului responsabil 
cu punerea în executare, DGASPC Vâlcea şi aducerea la cunostinţa publică prin afişare la 
sediul Consiliului Local şi pe site-ul propriu. 

INIT/A TOR, 
PRIMAR, 

MIRCEA OPRISOR. 

VIZEAZA PEN TR U LEGALITA TE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

ELENA - ELIODORA BONDOC. 


