
 

    ANEXA 8 

    la regulament 

 

     

 

REGISTRUL*1) 

pentru evidenţa hotărârilor consiliului local pe anul 2022 

 

Nr. 

de 

ordi

ne 

Data adoptării Data intrării 

în vigoare 

Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Funcția , prenumele și 

numele inițiatorului 

Evenimente 

ulterioare 

adoptării *2) 

0 1 2 3 4 5 

1. 31.01.2022 31.01.2022 Alegerea președintelui de ședință Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

2. 31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea bugetului local al comunei Malaia pe anul 2022 Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

3. 31.01.2022 31.01.2022 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Malaia pe anul 2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

4. 31.01.2022 31.01.2022 Aprobare corectare limite intravilan / extravilan din PUG Malaia Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

5. 31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea rețelei școlare din comuna Malaia pentru anul școlar 

2021-2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

6. 31.01.2022 31.01.2022 Desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local Malaia 

care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al unității 

administrative-teritoriale pentru anul 2021 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

7. 31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap grav și a numărului de indemnizații lunare cuvenite 

părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav 

ori reprezentanților legali ai acestora 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

8. 31.01.2022 31.01.2022 Acordarea unui premiu în valoare de 2500 lei soților care 

împlinesc 50 de ani de la încheierea căsătoriei pe parcursul anului 

2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

9. 31.01.2022 31.01.2022 Stabilirea unor situații special în care mai pot fi acordate ajutoare 

de urgență în afara celor prevăzute la art.28 alin.(2) din legea 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 



 

nr.416/2001 

10. 31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă persoanelor beneficiare de prevederile Legii 

nr.416/2001 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

11. 31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea utilizării în anul 2022a unor sume din excedentul 

bugetului local ca sursă de finanțare a cheltuielilor la secțiunea de 

dezvoltare 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

12. 31.01.2022 31.01.2022 Modificarea pct 12 și 13 din anexa la HCL nr.35/2021 privind 

identificarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al uat Malaia 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

13. 28.02.2022 28.02.2022 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Malaia pe anul 

2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

14. 28.02.2022 28.02.2022 Aprobarea contractului de delegare a gestiunii de colectare și de 

transport a deșeurilor municipale  

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

15. 28.02.2022 28.02.2022 Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, 

asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei 

Malaia, ale Consiliului Local al comunei Malaia, precum și ale 

Primarului comunei Malaia 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

16. 31.03.2022 31.03.2022 Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de 

competență a Comitetului local pentru situații de urgență al uat 

Malaia pe 2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

17. 31.03.2022 31.03.2022 Aprobare erori PUG Malaia, intravilan / extravilan Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

18. 31.03.2022 31.03.2022 Stabilirea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare la 

nivelul uat Malaia 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

19. 31.03.2022 31.03.2022 Aprobare indicatori tehnico economici obiectiv de investitii 

Reabilitare trotuare și rigole sat Malaia, sat Săliștea 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

20. 31.03.2022 31.03.2022 Aprobarea compensațiilor în bani pentru timpul de lucru prestart la 

intervenții pe situații de urgență 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

21. 31.03.2022 31.03.2022 Acordare ajutor de urgență pentru Deaconescu Nicolae Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

22. 29.04.2022 29.04.2022 Alegerea președintelui de ședință Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

23. 29.04.2022 29.04.2022 aprobarea actului adiţional nr.3 la contractul de concesiune 

nr.1533/20.03.2017 

încheiat între Comuna Malaia, judeţul Vâlcea, în calitate de 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 



 

concedent şi C.M.I. Dr. Teodosescu Lucian, în calitate de 

concesionar 

24. 29.04.2022 29.04.2022 aprobarea organigramei și statului de funcții din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Malaia, pentru anul 2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

25. 29.04.2022 29.04.2022 aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale și a altor taxe 

asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul 2023 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

26. 29.04.2022 29.04.2022 aprobarea rectificării buget local al comunei Malaia pe anul 2022 Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

27. 29.04.2022 29.04.2022 privind modificarea și completarea hotărârii nr.18 din 31 martie 

2022 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de 

salubrizare în comuna Malaia, județul Vâlcea, aprobarea studiului 

de oportunitate, a caietului de sarcini, a regulamentului serviciului 

public de salubrizare și a contractului de delegare a serviciului de 

salubrizare, gestiune valabilă până la data implementării 

proiectului pentru gestionare integrată a deșeurilor menajere în 

județul Vâlcea, SMID, proiect implementat de Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a 

localităților din Județul Vâlcea 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

28. 25.05.2022 25.05.2022 aprobarea participării în cadrul ”Planului Național de Redresare și  

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”, cu proiectul 

“Eficiență energetică pentru Cămin cultural localitatea 

Săliștea, comuna Malaia județul Vâlcea” și „Eficiență 

energetică pentru Complex comercial localitatea Ciungetu, 

comuna Malaia județul Vâlcea”” în vederea finanțării în cadrul 

programului ”Planul Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 – Fondul Local “ 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

29. 31.05.2022 31.05.2022 aprobarea  rezultatelor inventarierii generale a elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în 

patrimoniul comunei Malaia, judeţul Vâlcea, pe anul 2021 şi 

aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi 

moral 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

30. 31.05.2022 31.05.2022 aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente 

anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul comunei  Malaia 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

31. 31.05.2022 14.06.2022 acordarea unui ajutor de urgență doamnei Vangu Elena-Georgiana 

pentru refacerea unor anexe afectate de incendiu 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

32. 30.06.2022 30.06.2022 Aprobarea utilizării în anul 2022 a unor sume din excedentul Primar, Dinculescu  



 

bugetului local, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare 

Gheorghe 

33. 30.06.2022 30.06.2022 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Malaia pe anul 

2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

34. 30.06.2022 30.06.2022 Modificarea structurii funcționale a aparatului de specialitate al 

primarului comunei Malaia 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

35. 30.06.2022 30.06.2022 Aprobarea alocării unor sume din bugetul local pentru finanțarea 

unor programe sportive ale Clubului Sportiv Foresta Malaia 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

36. 30.06.2022 30.06.2022 Aprobarea participării la ”Programul privind reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 

punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehiculele 

electrice în localități” 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

37. 29.07.2022 29.07.2022 Alegerea preşedintelui de şedinţă Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

38. 29.07.2022 29.07.2022 Acordarea unor premii elevilor din comuna Malaia care au obținut 

rezultate deosebite la evaluarea națională și bacalaureat   

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

39. 29.07.2022 29.07.2022 Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Malaia, judeţul Vâlcea, la data de 30 iunie 2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

40. 19.08.2022 19.08.2022 aprobarea utilizării în anul 2022 a unor sume din excedentul 

bugetului local, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare                    

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

41. 19.08.2022 19.08.2022 Alocarea unor sume din bugetul local pentru susţinerea unor 

evenimente cultural-sociale din comuna Malaia, judeţul Vâlcea 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

42. 22.09.2022 22.09.2022 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Malaia pe anul 

2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

43. 22.09.2022 22.09.2022 Modificarea anexei nr.1 la hotărârea Consiliului Local al comunei 

Malaia nr.3 din 31.01.2022 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Malaia, județul 

Vâlcea pentru anul 2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

44. 22.09.2022 22.09.2022 Modificarea și completarea hotărârii nr.12 din 29 ianuarie 2021 

privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor lucrări de 

corectare a torenților și a terenurilor aferente acestora, din 

domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a 

Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al comunei Malaia 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 



 

       

45. 30.09.2022 30.09.2022 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Malaia pe anul 

2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

46. 30.09.2022 30.09.2022 Identificarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al  comunei Malaia, județul Vâlcea 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

47. 30.09.2022 30.09.2022 Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, 

asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei 

Malaia, ale Consiliului Local al comunei Malaia, ale Comisiei 

locale Malaia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor, precum și ale Primarului comunei Malaia 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

48. 12.10.2022 12.10.2022 Alegerea preşedintelui de şedinţă Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

49. 12.10.2022 12.10.2022 Prin care se ia act de demisia consilierului local Mocanu Ionel şi 

vacantarea postului de consilier local  

 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

50. 12.10.2022 12.10.2022 Aprobarea participării în cadrul ”Planului Național de Redresare și  

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”, cu Proiectul 

“Eficiență energetică pentru Cămin cultural localitatea Săliștea, 

comuna Malaia județul Vâlcea” și „Eficiență energetică pentru 

Complex comercial localitatea Ciungetu, comuna Malaia județul 

Vâlcea” în vederea finanțării în cadrul programului ”Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul 

Local “ 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

51. 12.10.2022 12.10.2022 Aprobarea participării din cadrul Planului național de redresare și 

reziliență în cadrul apelului de proiecte ,,COMPONENTA 10 - 

Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR),, cu proiectul: „Reabilitare, consolidare, dotare 

și modernizare Cămin Cultural Malaia, situat în satul Malaia, 

comuna Malaia, jud. Vâlcea” 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

52. 12.10.2022 12.10.2022 Aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 3217 mp, situat în 

satul Malaia, str. Brădet, comuna Malaia, județul Vâlcea, înscris în 

Cartea Funciară 36746 Malaia, număr cadastral 36746, în vederea 

includerii acestuia în proiectul ”Reabilitare sistem de alimentare 

cu apă sat Malaia, județul Vâlcea” 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

53. 31.10.2022 31.10.2022 Privind modificarea art.2 alin.(1) din hotărârea nr. 47/2 din 

20.11.2020 privitor la organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Malaia, județul Vâlcea 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 



 

54. 31.10.2022 31.10.2022 Aderarea comunei Comunei Malaia la serviciul de audit public 

intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor 

din România                    

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

55. 31.10.2022 31.10.2022 Însușirea Acordului de cooperare cu Filiala Județeană Vâlcea a 

Asociației Comunelor din România privind organizarea și 

exercitarea activității de audit public intern 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

56. 31.10.2022 31.10.2022 Aprobarea contribuției Comunei Malaia pentru susținerea și 

funcționarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei 

Județene Vâlcea a A.Co.R. 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

57. 31.10.2022 31.10.2022 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Malaia pe anul 

2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

58. 09.11.2022 09.11.2022 Modificarea și completarea hotărârii nr.28 din 25.05.2022 privitor 

la aprobarea participării în cadrul ”Planului Național de Redresare 

și  Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”, cu proiectul 

“Eficiență energetică pentru Cămin cultural localitatea Săliștea, 

comuna Malaia jud. Vâlcea” și „Eficiență energetică pentru 

Complex comercial localitatea Ciungetu, comuna Malaia jud. 

Vâlcea” în vederea finanțării în cadrul programului ”Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul 

Local “ 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

59. 09.11.2022 09.11.2022 aprobarea rectificării bugetului local al comunei Malaia pe anul 

2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

60. 09.11.2022 09.11.2022 Aprobarea implemntării proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – 

SII MMSS”, Cod MySmis 130963 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

61. 21.11.2022 21.11.2022 Actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „Rețea 

canalizare menajeră, sat Malaia, Comuna Malaia”  în cadrul 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

62. 21.11.2022 21.11.2022 Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, 

asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei 

Malaia, ale Consiliului Local al comunei Malaia, ale Comisiei 

locale Malaia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor, precum și ale Primarului comunei Malaia 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

63. 21.11.2022 21.11.2022 Aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente 

anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul comunei  Malaia 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

64. 21.11.2022 21.11.2022 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Pleșanu Gheorghe-

Adrian pentru refacerea unor spații aferente casei de locuit afectate 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 



 

de incendiu  

                                                                

65. 21.11.2022 21.11.2022 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor 

didactice care își desfășoară activitatea  în cadrul unităților de 

învățământ din comuna Malaia 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

66. 21.11.2022 21.11.2022 Alocarea unor sume din bugetul local pentru susţinerea unor 

evenimente cultural-sociale din comuna Malaia, judeţul Vâlcea 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

67. 21.11.2022 21.11.2022 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Malaia pe anul 

2022 

 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

68. 28.12.2022 28.12.2022 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei 

Malaia a imobilului „clădire Asociație Sportivă (vestiare P+1E)”, 

în suprafață construită desfășurată de 192 mp, număr cadastral 

36884 – C1, situat în sat Malaia, comuna Malaia, strada Lunca 

Mălăii nr.7, județ Vâlcea, înscris în CF nr.36884 Malaia și 

aprobarea demolării 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

69. 28.12.2022 28.12.2022 Stabilirea impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate 

acestora, a amenzilor aplicabile în anul 2023 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

70. 28.12.2022 28.12.2022 Aprobarea reţelei şcolare din comuna Malaia, jud. Vâlcea, pentru 

anul școlar 2023-2024 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

71. 28.12.2022 28.12.2022 Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei 

Malaia, județul Vâlcea, pentru anul 2023                       

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

72. 28.12.2022 28.12.2022 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Malaia pe anul 

2022 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

73. 28.12.2022 28.12.2022 Aprobarea tarifelor de salubrizare Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

74. 28.12.2022 28.12.2022 Implementarea proiectului „Dotare Serviciu Social, comuna 

Malaia, județul Vâlcea” 

Primar, Dinculescu 

Gheorghe 

 

 

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

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

    *2) În cazul în care ulterior adoptării hotărârii aceasta suferă modificări, completări sau abrogare, în această coloană se trec toate aceste evenimente, menţionându-

se, în ordine cronologică, tipul evenimentului, precum şi numărul şi anul hotărârii consiliului local care afectează actul administrativ în cauză. 

    De exemplu: 

    "1. modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2019; 

    2. modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2019; 

    3. abrogată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2019". 


