
 

 
                                                 
 ANEXA 7 

      la regulament 
 

REGISTRUL*1) 
pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2021 

 
    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 
ini țiatorului 

A 
Titlul proiectului de hot ărâre 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/Persoa
na 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/subdiviziu
nii administrativ-
teritoriale, sau cu 
funcţia, prenumele 
şi numele 
persoanei de 
specialitate care 
realizează raportul 
compartimentului 
de resort, precum 
şi numărul şi data 
înregistrării 
acestuia. 
 
 

D 
Alte avize 
necesare 
conform 
legii*4) 
    *4) Se trec 
emitentul şi 
numărul şi data 
înregistrării 
avizului la 
emitent. 
 
 

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

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



 

1. 04.01.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii 
definitive a deficitului bugetar al anului 2020. 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Comp.Financiar -
contabilitate 

---- 0 08.01.2021 
Adoptata prin 
Hotărârea nr. 1 

2. 04.01.2021 Primar 

Proiect de hotărâre privind completarea 
,,Programului anual al achizitiilor publice pentru 
anul 2021,, 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Comp.Financiar -
contabilitate ------- 0 08.01.2021 

Adoptata prin 
Hotărârea nr. 2 

3. 15.01.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind revocarea HCL  nr.2/ 
08.01.2021 privind completarea,, Programului 
annual al achizitiilor publice pe anul 2021,, 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretar general 
UAT -------- 0 25.01.2021 

Adoptata prin 
Hotărârea nr.3 

4. 15.01.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea si utilizarea 
excedentului total al bugetului local al comunei 
Boisoara pe anul 2021. 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretar general 
UAT ------- 0 25.01.2021 

Adoptata prin 
Hotărârea nr.4 

5. 04.12.2020 Primar 
Proiect de hotărâre privind  reteaua scolara a 
unitatilor de invatamant preuniversitar in anul 
scolar 2021-2022 

Comisia pentru învățămant, culte, 
sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și agrement   
Secretar general 

UAT --------- 0 25.01.2021 
Adoptata prin 
Hotărârea nr.5 

6. 15.01.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 
actiuni si lucrari de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca beneficiarilor LG 
416/2005 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretar general 
UAT -------- 0 25.01.2021 

Adoptata prin 
Hotărârea nr.6 

7. 15.01.2020 Primar 
Proiect de hotărâre privind activitataea 
asistentilor personali cu handicap grav  

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Compartiment 
Asistenta sociala -------- 0 25.01.2021 

Adoptata prin 
Hotărârea nr.7 

8. 15.01.2020 Primar 
Proiect de hotărâre privind completarea 

,,Programului  annual al achizitiilor publice 
pentru anul 2021,, 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Secretar general 
UAT -------- 0 25.01.2021 Retras. 

9. 15.01.2021 Primar Proiect de hotărâre privind alegerea unui nou 
presedinte de sedinta al CL 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Secretarul 
general 

--- 0 26.02.2021 Adoptata prin 
Hotărârea nr. 8 

10. 15.01.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii 
Planului Urbanistic General si a Regulamentului 

Local de Urbanism al Comunei 

Comisia pentru învățămant, culte, 
sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și agrement 

Văcăruș 
Ileana 

Geanina 
----- 0 26.02.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.10 

11. 15.01.2021 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
PUG si RL de Urbanism al Comunei 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

Văcăruș 
Ileana 

Geanina 
------ 0 26.02.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.9 



 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

12. 15.01.2021 Primar 
Proiect de hotarare privind aprobarea participarii 

UAT Boisoara la P.N.C.I.P.S cu obiectivul de 
investitii ,, Modernizare Retele Hidroedilitare 

UAT Boisoara. 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Secretarul 
general UAT 

------- 0 26.02.2021 Adoptata prin 
Hotărârea nr.11 

13. 03.03.2021 Primar 
Proiect de hotarare privind revizuirea 

Regulamentului de Organizare si 
Functionare al CL Boisoara 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT 

-------- 0 31.03.2021 Adoptata prin 
Hotărârea nr.13 

14. 26.02.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea numarului 

si a cuantumului burselor de merit si sociale 
pentru elevii din invatamantul preuniversitar de 

stat in UAT Boisoara. 

Comisia pentru învățămant, culte, 
sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și agrement 
Secretarul 

general UAT 
------ 0 31.03.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.12 

15. 04.03.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii 

navetei cadrelor didactice din cadrulul Scolii 
Gimnaziale Boisoara . 

Comisia pentru învățămant, culte, 
sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și agrement 
Secretarul 

general UAT 
-------- 0 31.03.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.14 

16. 26.03.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si a listei 

obiectivelor de investitii pe anul 2021. 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Compartimen
tul Financiar 

- contabil 
------- 0 26.04.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.15 

17. 12.05.2021 

 Consilieri 
locali - 
Piloiu 

Chirila Ion, 
Bradosu Ion, 
Meca Costel. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii 
padurilor proprietatea C L Boisora 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Compartiment
Agricol ------- 0 26.05.2021 Respins 

18. 12.05.2021 

Consilieri 
locali - 
Piloiu 

Chirila Ion, 
Bradosu Ion, 
Meca Costel 

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 
50.000 pentru intretinerea de urgenta a captarii de 

apa aferente retelei de apa. 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT 

-------- 0 26.05.2021 Respins 

19. 12.05.2021 

Consilieri 
locali - 
Piloiu 

Chirila Ion, 
Bradosu Ion, 
Meca Costel 

Proiect de hotărâre privind darea in paza a 
plantatiei de salcami din punctual Ragaz din satul 

Bumbuiesti . 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Compartiment
Agricol --------- 0 26.05.2021 Respins 

20. 23.04.2021 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al Comunei Boisora. 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Compartimen
tul Financiar 

- contabil 
-------- 0 26.05.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.22 



 

21. 23.04.2021 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 
incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Compartimen
tul Financiar 

- contabil 
------- 0 26.05.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.18 

22. 23.04.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii 

la nivelul UAT Comuna Boisoara a materiei 
impozabile . 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Compartimen
tul Financiar 

- contabil 
------- 0 26.05.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.21 

23. 23.04.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii 

unui accord de colaborare intre SC Financiar SA 
si UAT Comuna Boisoara- judetul Valcea in 

vederea gestionarii deseurilor de ambalaj. 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT 

-------  0 29.07.2021 Adoptata prin 
Hotărârea nr.26 

24. 06.05.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind decontarii navetei 

cadrelor didactice din cadrul scolii Gimnaziale 
Boisoara. 

Comisia pentru învățămant, culte, 
sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și agrement 
Secretarul 

general UAT 
------- 0 26.05.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.19 

25. 10.05.2021 Primar Proiect de hotărâre privind delegarea unui nou 
presedinte desedinta al CL Boisoara. 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT 

------- 0 26.05.2021 Adoptata prin 
Hotărârea nr.16 

26. 12.05.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea 

implementarii obiectivului de investitii 
,,Modernizare Retele Hidroedilitare Comuna 

Boisoara,, 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT 

-------- 0 26.05.2021 Adoptata prin 
Hotărârea nr.17 

27. 12.05.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL 

Boisoara nr.42/28.10.2019 prin care se acorda un 
ajutor financiar doamnei T.I. 

Comisia pentru învățămant, culte, 
sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și agrement 

Compartimen
t Asistenta - 

sociala 
------ 0 26.05.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.20 

28. 12.05.2021 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii 
domeniului public al UAT Boisoara 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Secretarul 
general UAT 

-------- 0 26.05.2021 Retras 

29. 14.05.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind acordarea unor 

granturi Scolii Gimnaziale Boisoara, judetul  
Valcea 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT 

------- 0 24.06.2021 Adoptata prin 
Hotărârea nr.23 

30. 14.05.2021 Primar 

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 
nr.1 la HCL nr.36/22.06.2020 ,, Aprobarea 

asocierii Comunei Boisoara cu orasul Brezoi si 
comunele Caineni ,Malaia, Perisani ,Racovita 

,Titesti,, 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Secretarul 
general UAT 

  --------- 0 24.06.2021 Adoptata prin 
Hotărârea nr. 24              

31. 14.06.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind completarea 

Programului annual al achizitiilor publice pentru 
anul 2021. 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

Secretarul 
general UAT 

--------- 0 29.07.2021 Adoptata prin 
Hotărârea nr.28 



 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

32. 14.05.2021 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al UAT Comuna Boisoara 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 

localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 

servicii si comerț 

Compartiment 
Financiar - 

contabil 
--------- 0 29.07.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.25 

33. 09.06.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei 
cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale 

Boisoara. 

Comisia pentru învățămant, culte, 
sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și agrement 
Secretarul 

general UAT -------- 0 29.07.2021 Adoptata prin 
Hotărârea nr.27 

34. 05.07.2021 

Consilieri 
locali - 
Piloiu 

Chirila Ion, 
Bradosu Ion, 
Meca Costel. 

Proiect de hotărâre privind schimbarea din 
functia de viceprimar al UAT Boisoara a 

domnului P.V. 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT -------------- 0 29.07.2021 Retras 

35. 07.07.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea 

aparatului de specialitate al primarului UAT 
Boisoara. 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT --------- 0 26.08.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.29 

36. 30.07.2021 Primar 

Proiect de hotărâre privind  acordarea unui 
mandat special reprezentantului UAT  Comuna 

Boișoara, judetul Vâlcea în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire 

la primirea Comunei Fârtățești în cadrul 
Asociației, precum și la modificarea și 

completarea Actului Constitutiv și a Statutului 
Asociației, cu modificarile și completările 

ulterioare 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT ---------- 0 26.08.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.30 

37. 10.08.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii 

navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii 
Gimnaziale Boisoara IULIE 2021 

Comisia pentru învățămant, culte, 
sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și agrement 
  Secretarul 
general UAT ……… 0 26.08.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.31 

38. 17.08.2021 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al UAT Boisoara. 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Compartiment 
Financiar - 

contabil 
  . Adoptata prin 

Hotărârea nr. 

39. 02.09.2021 Primar Proiect de hotărâre privind alegerea unui nou 
presedinte  de sedinta al CL Boisoara. 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT --------- 0 08.09.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr. 32. 

40. 03.09.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea , 

implementarii proiectului,, Dotare Serviciu 
Situatii de Urgenta Comuna  Boisoara, judetul 

Valcea 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Sef S.V.S.U. ……… 0 08.09.2021 Adoptata prin 
Hotărârea nr.33 

41. 10.09.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind modificarea si 

completarea HCL Boisoara nr,31/30.11.2005 
privind infiintarea SVSU UAT Boisoara. 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT …….. 0 15.09.2021 Adoptata prin 

Hotărârea nr.34 

42. 10.09 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii 
navetei cadrelor didactice ale Scolii Gimnaziale 

Boisoara.- august 2021 

Comisia pentru învățămant, culte, 
sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și agrement 
Secretarul 

general UAT ………. 0  Adoptata prin 
Hotărârea nr. 



 

43. 13.09.2021 Primar 
Proiect de hotărâre privind modificarea si 

completerea HCL 13/2021 privind aprobarea 
R.O.F. al CL Boisoara. 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretarul 
general UAT ………. 0  Adoptata prin 

Hotărârea nr. 

44. 13.09.201 Primar 
Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL 

Boisoara nr.42/ 2019 prin care se acorda un ajutor 
financiar doamnei T.I. 

Comisia pentru învățămant, culte, 
sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și agrement 

Compartiment 
Asistenta - 

sociala 
   Adoptata prin 

Hotărârea nr. 

          
          

 
 
 
 
 
------------ 
    *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. ....../......". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


