
RO MANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTARARE NR. ----
PRIVITOR LA :Alegerea presedintelui de sedinta. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta, ordinara, publica, pe 
data de ,la care participa un numar de __ consilieri, din totalul de 11 consilieri in 

functie ai Consiliului local; 
Avand in vedere : 
-Referatul de aprobare, inregistrat la nr. __ _ din ---- si proiectul de ho/arare 

prezentate de catre d-l Opri.sor Mircea.primarul comunei.cu privire la alegerea presedintelui de 

sedinta,in conformitate cu prevederile art.136. alin.,(8) . fit.a). din Ordonanla de Urgenta a 
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Raportul compartimentului de speâalitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 
Va/cea, inregistrat la nr. din in conformitate cu prevederile art. 136. alin. (8). 

lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5 712019 privind Codul administrativ. cu 

modţjlcarile si completarile ulterioare; 
- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica. Înregistrat la nr. __ din ____ prin 

care se propune aprobarea proiectului de hotarare informa si continutul initial de primar; 

ln conformitate cu prevederile art.123. alin. (1). si alin. (4). din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.57120I9 privind Codul administrativ, cu modţficarile si completarile ulterioare; 

ln temeiul art.139. alin.(!). si art.I96. alin.(/). lit.(a) . din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.57120I9 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un 
numar de ...... voturi "pentru", „ .•. voturi " impotriva ",. „ .. . voturi " abtineri" din totalul de .... ... . 
voturi exprimate, adopta urmatoarea 

H O TA R A R E 

A rt.1. -Se alege in functia de presedinte de sedinta al Consiliului local al comunei Otesani, 
domnul consilier .pe o perioada de 3 luni, respectiv lunile februarie - aprilie 2023. 

Art.2.- Presedintele de sedinla ales va exercita atributiile stabilite de legisla/ia in vigoare. 
Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a pre::entei hotarari se insarcineaza consilierul local ales 

urmare a prevederilor art. I. 
Art.4. - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare Primarului Comunei 

Otesani, persoanei nominalizata la art. I. pentru ducerea la indeplinire si Jnstitutiei Prefectului 
Judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate şi va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Luca! si pe pagina de internei www.otesani.ro. 

INIT/A TOR, 
PRIMAR, 

MIRCEA OPRISOR. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR UL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

ELENA - EL/ODORA BONDOC. 


