
 

 
                                                 
 ANEXA 7 

      la regulament 
 

REGISTRUL*1) 
pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2023 

 
    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/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 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. 

05.01.2023 Primar 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului  
de venituri si cheltuieli pe anul 2023,  estimările 
pentru bugetul anilor 2024, 2025, 2026  si 
aprobarea  listei obiectivelor de investitii pe anul 
2023 la nivelul unității administrativ- teritoriale 
,,Comuna Boișoara’’- județul Vâlcea 

Comisia  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea 
domeniului public si privat al 
localitatii, agricultură, gospodărire 
comunală, protectia mediului, 
servicii si comerț 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Compartiment financiar 
contabil  

---- 0 
30.01.202

3 

Adoptata in sedinta 
publica din data de 

30.01.2023 

 

2. 05.01.2023 Primar 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea structurii 
organizatorice a aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Boisoara –județul Valcea Comisia pentru administratie 

publică locală, juridică, apărarea 
ordinii și lini știi publice si a 

drepturilor  cetătenilor 
Secretar  general UAT …….. 0 30.01.2023 

 
 
Adoptata in sedinta 
publica din data de 
30.01.2023 

 

3. 12.01.2023 Primar 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării 
navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii 
Gimnaziale Boișoara, pentru luna decembrie  
2022.    

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

activități sportive și agrement   

Secretar  general 
UAT …… 0 30.01.2023 

 
 
Adoptata in sedinta 
publica din data de 
30.01.2023 

 

4. 
17.01.2023 Primar 

 
Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui 
de sedintă al Consiliului Local al Comunei 
Boișoara – judetul Vâlcea pentru perioada 
februarie , martie, aprilie 2023 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretar  general UAT ……… 0 30.01.2023 

 
 
 
Adoptata in sedinta 
publica din data de 
30.01.2023 

 

5. 

18.01.2023 Primar 

 
 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea delegarii 
dreptului unitatii administrative –teritoriale 
Comuna Boisoara, judetul Valcea de depunere a 
cererii de finantare aferente proiectului cu titlul,, 
Dotare cu echipamente digitale a unitatilor de 
invatamant preuniversitar  la nivelul judetului 
Valcea ‘’ gestionat de Ministerul Educatiei in 
cadrul apelului de proiecte  
PNRR/2022/C15/MEDIU/19./I13./I14/ 

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor 

Secretar  general UAT …….   

 
 



 

 
 
 
 
6. 06.02.2023 Primar 

 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului 
de posturi pentru asistentii personali, insotitori ai 
persoanelor cu handicap grav  1. Comisia pentru învățămant, 

culte, sănătate, cultură, 
protecție socială, activități 
sportive și agreement.   
 

Secretar  general 
UAT 

………   

 
 
 

 
 
 
 
 
7. 

07.02.20
23 

Primar 

 
 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării 
gestiunii serviciului public de salubrizare al 
Comunei Boisoara, stabilirea tarifului maxim si a 
redeventei aferente contractului de delegare 

1.Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor. 

3. 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 
……   

 
 
 
 
 
 

 
8. 07.02.20

23 
Primar 

Proiect de hotarare  privind aprobarea 
Planului de acţiuni si lucrări de interes local 
pe anul 2023, în vederea efectuării orelor de 
muncă prestate lunar de către persoanele 
beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat    

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

activități sportive și agreement.   

Compartiment 
asistenta sociala 

…..   

 

9. 
10.02.20

23 
Primar 

Proiect de hotarare privind aprobarea 
salariilor de baza pentru functionarii publici 
si personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Boisoara – judetul Valcea. 

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

activități sportive și agreement.   

Secretarul 
general al UAT 

,,,,,,,,,,   

 
 

10. 
18.02.20

23 
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării 
navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii 
Gimnaziale Boișoara, pentru luna ianuarie  2023.    

Comisia pentru administratie 
publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și lini știi publice si a 
drepturilor  cetătenilor. 

 

Secretarul 
general al UAT 

………   

 

11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          



 

20.          
21.          
22.          
23. 

 

  

     

 

24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          
31.          
32.          
33.          
34.          
35.          
36.          
37.          
38. 

 

  

     

 

39.          
40.          
41.          
42.          
43.          
44.          
45.          



 

46.          
47.          
48.          
49.          
50          
51          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 
 
 
------------ 
    *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. ....../......". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


