
 

 

                                                 

 ANEXA 7 

      la regulament 

 

REGISTRUL*1) 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2022 

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

    A - Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local; 

    B - Avizele comisiilor de specialitate sesizate*2); 

    C - Structura/Persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabilă cu elaborarea raportului compartimentului de resort*3); 

    D - Alte avize necesare conform legii*4); 

    E - Numărul de amendamente*5); 

    F - Data dezbaterii în şedinţa consiliului local; 

    G - Finalizarea procedurii*6). 

 

Nr. 

înreg.  

Data 

înreg. 

Funcția, 

prenumele și 

numele 

inițiatorului 

A 

Titlul proiectului de 

hotărâre a consiliului local 

B 

Avizele 

comisiilor de 

specialitate 

sesizate*2) 

    *2) Se 

completează 

cu denumirea 

comisiei de 

specialitate 

sesizată, 

precum şi cu 

numărul şi 

data avizului 

din partea 

comisiei de 

specialitate. 

 

C 

Structura/Persoana 

din aparatul de 

specialitate al 

primarului 

responsabilă cu 

elaborarea 

raportului 

compartimentului 

de resort*3) 

    *3) Se 

completează cu 

denumirea structurii, 

aşa cum este aceasta 

trecută în structura 

funcţională a 

unităţii/subdiviziunii 

administrativ-

teritoriale, sau cu 

funcţia, prenumele 

D 

Alte 

avize 

necesar

e 

confor

m 

legii*4) 

    *4) 

Se trec 

emitent

ul şi 

numărul 

şi data 

înregistr

ării 

avizului 

la 

emitent. 

 

E 

Număr

ul de 

amend

amente

*5) 

    *5) 

Se 

comple

tează 

cu 

număru

l de 

amenda

mente 

formula

te 

pentru 

dezbate

rile din 

F 

Data 

dezbaterii 

în şedinţa 

consiliului 

local 

G 

Finalizarea 

procedurii*6) 

    *6) În cazul în 

care iniţiatorul îşi 

retrage proiectul de 

hotărâre a consiliului 

local se face 

menţiunea "retras". 

În cazul în care 

proiectul de hotărâre 

a consiliului local 

este respins se 

completează cu 

menţiunea "respins", 

iar în cazul adoptării 

se face menţiunea 

"adoptat prin 

Hotărârea nr. 

....../......". 



 

şi numele persoanei 

de specialitate care 

realizează raportul 

compartimentului de 

resort, precum şi 

numărul şi data 

înregistrării acestuia. 

 

 

 plenul 

consiliu

lui 

local. 

 

 

 

1. 05.01.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea rețelei școlare din 

comuna Gușoeni, Jud. Vâlcea 

pt. anul școlar 2022-2023 

Avizul 

Comun 

1/27.01.2022 

Favorabil 

Viceprimar 

Paraschiva 

Constantin Cristian  

  31.01.2022 adoptat prin 

Hotărârea nr. 2/2022 

2. 19.01.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Actualizarea numărului și 

cuantumului burselor de 

merit, buserlor  de studiu și 

burse ajutor social, pentru 

Semestrul II al anului școlar 

2021-2022 

Avizul 

Comun 

1/27.01.2022 

Favorabil 

Consilier Dinu Ana-

Gabriela  

  31.01.2022 adoptat prin 

Hotărârea nr. 3/2022 

3. 21.01.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea modificării  

tarifului practicat pentru 

prestarea serviciului de 

salubrizare a localității 

Avizul 

Comun 

1/27.01.2022 

Favorabil 

Consilier Moja 

Florina 

  31.01.2022 adoptat prin 

Hotărârea nr. 4/2022 

4. 02.02.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea strategiei anuale 

de achizitii publice a comunei 

gusoeni pe anul 2022 si a 

programului anual de achizitii 

publice pe anul 2022-2023 

Avizul 

comun  

3/24.03.2022 

Favorabil  

Consilier Moja 

Florina 

  31.03.2022 adoptat prin 

Hotărârea nr. 

13/2022 

5. 07.02.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Reorganizarea aparatului de 

specialitate al primarului și 

aprobarea modificarii 

organigramei si a statului de 

functii al aparatului de 

specialitate a primarului 

comunei Gusoeni a pentru 

servicii subordonate 

Consiliului Local Gusoeni 

Avizul 

comun 

3/24.03.2022 

Favorabil 

Consilier Moja 

Florina 

  31.03.2022 Adoptat prin HCL 

nr.17/2022 



 

6. 11.02.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Constatarea incetarii de drept 

inainte de expirarea duratei 

normale, prin demisie a 

mandatului de consilier local 

al domnului Sparleanu 

Cristinel 

Avizul 

comun 

2/18.02.2022 

Favorabil 

Secretar genaral 

UAT Marghita 

Monica 

  22.02.2022 Adoptat prin HCL 

nr.6/2022 

7. 16.02.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea executiei bugetare 

la 31.12.2022 și plata 

achizitiilor de bunuri si 

servicii prestate conform 

contractelor incheiate  

Avizul 

comun 

2/18.02.2022 

Favorabil 

Consilier 

Dinu Ana Gabriela 

  22.02.2022 Adoptat prin HCL 

nr.12/2022 

8. 16.02.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Alegerea presedintelui de 

sedinta  

Avizul 

comun 

2/18.02.2022 

Favorabil 

Secretar genaral 

UAT Marghita 

Monica 

  22.02.2022 Adoptat prin HCL 

nr.5/2022 

9. 16.02.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Rectificarea bugetului local 

pe anul 2022 

Avizul 

comun 

2/18.02.2022 

Favorabil  

 

Consilier  

Dinu Ana Gabriela 

  22.02.2022 Adoptat prin HCL 

nr.7/2022 

10. 16.02.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea participarii,, 

Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de 

sera, in transporturi prin 

promovarea infrastructurii pt 

vehicule de transport rutier 

nepoluante, realizare statie de 

incarcare pentru autovehicule 

electrice 

Avizul 

comun 

2/18.02.2022  

Consilier Moja 

Florina 

  22.02.2022 Adoptat prin HCL 

nr.8/2022 

11. 16.02.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea raportului privind 

rezultatetele iventarierii la 31 

decembrie 2021,bunurilor 

care fac parte din domeniul 

privat si public al comunei 

Gusoeni 

Avizul 

comun 

2/18.02.2022 

Viceprimar 

Paraschiva 

Constantin Cristian 

  22.02.2022 Adoptat prin HCL 

nr.9/2022 

12. 16.02.

2022 

Primar 

Nicolae 

Aprobarea planului de actiuni 

de lucrari de interes local care 

Avizul 

comun 

Inspector superior  

Patrascu Sorina 

  22.02.2022 Adoptat prin HCL 

nr.10/2022 



 

Conciou urmeaza a fi prestate de catre 

benificiarii de ajutor social in 

anul 2022 

2/18.02.2022 

13. 16.02.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea pentru anul 2022 a 

numarului de asistenti 

personali  ai persoanelor cu 

handicap  grav incadrati cu 

contract individual de munca 

pe raza comunei Gusoeni 

Avizul 

comun  

2/18.02.2022 

Favorabil 

Inspector superior 

Patrascu Sorina 

  22.02.2022 Adoptat prin HCL 

nr.11/2022 

14. 18.03.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea depunerii cererii 

de finantare si a devizului 

general estimativ pentru 

obiectivul Inființare 

distributie Gaze naturale in 

com.Gusoeni, Jud.Valcea 

Avizul 

comun  

3/13.03.2022 

Favorabil 

Consilier Moja 

Florina 

  31.03.2022 Retras 

15. 18.03.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea depunerii cererii 

de finantare si a devizului 

general estimativ pentru 

obiectivul Inființare 

distributie Gaze naturale in 

com.Gusoeni, Jud.Valcea 

Avizul 

comun  

5/21.04.2022 

Favorabil 

Consilier Moja 

Florina 

  21.04.2022  Adoptat prin HCL 

nr.20/2022 

16. 21.03.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea agendei culturale a 

comunei Gusoeni pentru anul 

2022 

Avizul 

comun 

3/24.03.2022 

Favorabil 

Bibliotecar Vasile-

Catalin Dinu 

  31.02.2022 Adoptat prin HCL 

nr.18/2022 

17. 22.03.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Desemnarea de catre 

Consiliul Local a doi 

consilieri locali care vor avea 

calitatea de evaluatori in 

cadrul comisiei de evaluare a 

performantelor individuale a 

secretarului general UAT  

Avizul 

comun 

3/24.03.2022 

Favorabil 

Consilier Moja 

Florina 

  31.03.2022 Adoptat prin HCL 

nr.14/2022 

18. 22.03.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea incheierii 

contractelor de asistenta 

juridica cu avocat  

Avizul 

comun  

3/24.03.2022 

Favorabil 

Secretar General 

UAT Marghita 

Monica 

  31.02.2022 Adoptat prin HCL 

nr.15/2022 

19. 22.03. Primar Aprobarea contractului cadru Avizul Consilier Moja   31.02.2022 Adoptat prin  



 

2022 Nicolae 

Conciou 

pentru acoperirea costurilor 

nete de gestionare a 

deseurilor municipale 

(colectate și transportate 

separat, stocate temporar, 

sortate și incredintate in 

vederea valorificarii 

deseurilor de ambalaje la 

nivelul UAT 

Gusoeni)gestionate de S.C. 

Braicata SRL in calitate de 

gestionar delegat si a 

incheierii acestuia cu S.C. 

Greenpoint Management 

S.A., in calitate de organizatie 

care implementeaza 

răspunderea extinsa a 

producatorilor. 

comun  

3/24.03.2022 

Favorabil 

Florina HCL nr.16/2022 

20. 23.03.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea contractului de 

facilitare a partilor in cadrul 

comertului electronic  prin 

intermediul unui procesator si 

suportarea comisionului 

Avizul 

comun 

4/31.03.2022 

Favorabil 

Consilier Petrisor 

Ioana 

  31.03.2022 Adoptat prin HCL 

nr.19 

21. 12.04.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea contractului de 

prestari servicii avand ca 

obiect Servicii inchiriere 

echipament Software, 

program informatic si acces 

la platforma Econfirmare 

Avizul 

comun 

5/21.03.2022 

Favorabil 

Bibliotecar Dinu 

Vasile-Catalin 

  29.04.2022 Adoptat prin HCL 

nr.26 

22. 13.04.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea contractului de 

servicii de inregistrare 

sistematica a imobilelor in 

sistemul integrat de cadastru 

si carte funciara 

Avizul 

comun 

5/21.03.2022 

Favorabil 

Consilier Moja 

Florina  

  29.04.2022 Adoptat prin HCL 

nr.25 

23. 18.04.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea executiei bugetare 

la 31.03.2022 si plata 

achizitiilor de bunuri si 

Avizul 

comun 

5/21.03.2022 

Consilier Moja 

Florina 

  29.04.2022 Adoptat prin HCL 

nr.21 



 

servicii prestate, conform 

contractelor incheiate 

Favorabil 

24. 19.04.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea novatiei 

contractelor de inchiriere 

Nr.480;484;1339;551;2274 

de la OMV Petrom S.A. catre 

Dacian Petroleum SRL 

Avizul 

comun 

5/21.03.2022 

Favorabil 

Secretar General 

Marghita Monica 

  29.04.2022 Adoptat prin HCL 

nr.22 

25. 20.04.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea actului aditional la 

contractul de prestari Servicii 

Activitati Financiar-contabile 

Avizul 

comun 

5/21.03.2022 

Favorabil 

Consilier Moja 

Florina 

  29.04.2022 Adoptat prin HCL 

nr.23 

26. 20.04.

2022 

Primar 

Nicolae 

Conciou 

Aprobarea indicatorilor 

Tehnico-economici aferenti 

obiectivului de investitii 

,,Amenajarea centru civic 

zona dispensar Medical, 

Comuna Gusoeni, Judetul 

Valcea’’ 

Avizul 

comun 

5/21.03.2022 

Favorabil 

Inspector  Patrascu 

Sorina  

  29.04.2022 Adoptat prin HCL 

nr.24 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

 

 

 

 

------------ 

    *1) Registrele pe fiecare an se ţin în format electronic. 

    *2) Se completează cu denumirea comisiei de specialitate sesizată, precum şi cu numărul şi data avizului din partea comisiei de specialitate. 

    *3) Se completează cu denumirea structurii, aşa cum este aceasta trecută în structura funcţională a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, sau cu funcţia, 

prenumele şi numele persoanei de specialitate care realizează raportul compartimentului de resort, precum şi numărul şi data înregistrării acestuia. 

    *4) Se trec emitentul şi numărul şi data înregistrării avizului la emitent. 

    *5) Se completează cu numărul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliului local. 

    *6) În cazul în care iniţiatorul îşi retrage proiectul de hotărâre a consiliului local se face menţiunea "retras". În cazul în care proiectul de hotărâre a consiliului local 

este respins se completează cu menţiunea "respins", iar în cazul adoptării se face menţiunea "adoptat prin Hotărârea nr. ....../......". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


