
RO MANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROJECT DE HOTARARE NR. /f) . 
PRIVITOR LA: Aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului 

de specialitate al Primarului, institutiilor si serviciilor din subordinea 
Consiliului Local al Comunei Otesani,judetul Valcea. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta, .... „ .„ .„ „.„publica, pe 
data de „. „ .. „ „. „. „. „ .. „ , la care participa un numar de „„ consilieri, din totalul de „„ consilieri in 
functie 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: 
-Adresa lnstitutiei Prefectului Judetului Valcea cu nr. „. „ .12021 prin care ni se comunica 

numarul maxim de posturi pentru anul 2021; 
-Referatul de aprobare, inregistrat la nr„ . . „ „. din „ .. „ „ . „. „. „„ si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea organigramei si a 
statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului, institutiilor si serviciilor din 
subordinea Consiliului Local al Comunei Otesani, jude tul Valcea; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 
Valcea, inregistrat la nr„ . . „ „„ . din„ . . „ „. „.„ ; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.„ „. „. „. „„ din 
„. „. „. „. „. „„Avizul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr.„ „. „. din „. „ .. „ „. „. si Avizul 
Comisiei Cultura,Jnvatamant, Protectie Sociala, inregistrat sub 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 „. „. „. „. „„. ; 

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; 

ln conformitate cu prevederile art.129. alin. (2) . lit.a)„alin. (3). lit.c). din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.5 712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

ln temeiul art.139. alin.(J). si art.196. alin.(J). lit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.5 712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 
„„. voturi "pentru" din totalul de „„„ voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art.1.-Se aproba organigrama sistatul de functii al aparatului de specialitate al Primarului, 
institutiilor si serviciilor din subordinea Consiliului Local al Comunei Otesani, judetul Va/cea, 
conform anexelor nr. I-organigrama si nr.2- statul de functii, care fac parte integranta din prezenta 
ho tarare. 

Art.2.-Incepand cu aceeasi data inceteaza aplicabilitatea prevederilor Hotararii Consiliului 
Local Otesani nr. din 



Art.3.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste domnul 
Oprisor Mircea-Primarul Comunei Otesani,judetul Va/cea. 

Art.4.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 
Otesani, Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Otesani, jude tul Valcea si Jnstitutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de 
legalitate. 

INIT/A TOR, 
PRIMAR, 

OPRISOR MIRCEA. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA EL/ODORA. 

t 


