
 

 

                                                 

 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). 

 

N

r. 

în

re

g.  

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 

şi numele persoanei 

de specialitate care 

realizează raportul 

D 

Alte avize 

necesare 

conform 

legii*4) 

    *4) Se 

trec 

emitentul 

şi numărul 

şi data 

înregistrării 

avizului la 

emitent. 

 

 

E 

Numărul de 

amendamen

te*5) 

    *5) Se 

completează 

cu numărul 

de 

amendament

e 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. 

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

 



 

compartimentului de 

resort, precum şi 

numărul şi data 

înregistrării acestuia. 

 

 

 

1 17/03.01.

2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Alegerea președintelui 

de ședință 

601/21.01.2022 

juridică 

18/03.01.2022 

Compartiment 

juridic 

  31.01.2022 HCL 

nr.1/31.01.2022 

2 19/03.01.

2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Acordarea unui premiu 

în valoare de 2500 lei 

soților care împlinesc 50 

de ani de la încheierea 

căsătoriei pe parcursul 

anului 2021 

608/21.01.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

20/03.01.2022 

Compartiment 

juridic 

  31.01.2022 HCL nr.8 

/31.01.2022 

3 21/03.01.

2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

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 2020 

606/21.01.2021 

Buget, juridică, 

cultură 

22/03.01.2022 

Compartiment 

juridic 

  31.01.2022 HCL nr. 

6/31.01.2022 

4 23/03.01.

2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea Planului de 

lucrări de interes local 

pentru repartizarea 

orelor de muncă 

persoanelor beneficiare 

de prevederile Legii 

nr.416/2001 

610/21.01.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

24/03.01.2022 

Comp. asistență 

socială  

Compartiment 

juridic 

  31.01.2022 HCL nr. 

10/31.01.2022 

5 25/03.01.

2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Stabilirea unor situații 

speciale în care mai pot 

fi acordate ajutoare de 

urgență în afara celor 

prevăzute la art.28 

alin.(2) din legea 

nr.416/2001 

609/21.01.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

26/03.01.2022 

Comp. juridic 

  31.01.2022 HCL nr. 

9/31.01.2022 



 

6 27/03.01.

2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

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 

607/21.01.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

28/03.01.2022 

Comp. asistență 

socială 

  31.01.2022 HCL nr. 

7/31.01.2022 

7 48/03.01.

2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea bugetului 

local pe anul 2022 

602/21.01.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

47/03.01.2022 

Comp. buget finanțe 

  31.01.2022 HCL nr. 

2/31.01.2022 

8 351/12. 

01.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Stabilirea salariilor 

pentru funcțiile publice 

și contractuale pe 2022 

603/21.01.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

352/03.01.2022 

Comp. buget finanțe 

  31.01.2022 HCL nr.3 

/31.01.2022 

9 728/28. 

01.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Modificarea pct.12, 13 

din anexa la hcl 35/2021 

737/31.01.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

729/28.01.2022 

Comp. juridic 

  31.01.2022 HCL nr.12 

/31.01.2022 

10 740/31.0

1.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea utilizării în 

anul 2022 a unor sume 

din excedentul bugetului 

local ca sursă de 

finanțare a cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare 

743/31.01.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

741/31.01.2022 

Comp. buget finanțe 

  31.01.2022 HCL nr.11 

/31.01.2022 

11 966/09.0

2.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobare corectari erori 

PUG Malaia 

2181/24.03.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

967/09.02.2022 

Comp. urbanism 

  31.03.2022 HCL nr.17 

/31.01.2022 

12 1147/15.

02.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea rectificării 

bugetului local pe anul 

2022 

1289/21.02.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

1148/15.02.2022 

Comp. buget finanțe 

  28.02.2022 HCL nr. 

13/28.02.2022 

13 1145/15.

02.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea contului 

anual de execuție la 

31.12.2021 

1288/21.02.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

1146/15.02.2022 

Comp. buget finanțe 

  28.02.2022 respins 

14 1182/16.

02.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea contractului 

de delegare a gestiunii 

de colectare și de 

transport a deșeurilor 

municipal până la 

definitivarea procedurii 

1290/21.02.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

1183/16.02.2022 

viceprimar 

  28.02.2022 HCL nr. 

14/28.02.2022 



 

de delegare prin 

concesiune a gestiunii 

serviciului de salubrizare 

a comunei Malaia 

15 1394/24.

02.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea achiziționării 

serviciilor juridice de 

consultanță  

1290/21.02.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

1395/24.02.2022 

secretar 

  28.02.2022 HCL nr. 

15/28.02.2022 

16 821/03.0

2.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Stabilirea modalității de 

gestiune a serviciului de 

salubrizare  

2180/24.03.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

857/03.02.2022 

secretar 

  31.03.2022 HCL nr. 

18/31.03.2022 

17 1789/10.

03.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

aprobarea indexării 

impozitelor și taxelor 

locale și a altor taxe 

asimilate acestora, 

precum și amenzile 

aplicabile în anul 2023 

2812/20.04.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

1790/10.03.2022 

Compartiment 

impozite si taxe 

locale 

  29.04.2022 HCL nr.   

25/29.04.2022  

18 1884/15.

03.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea PAAR 

Malaia 2022 

2182/24.03.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

1885/15.03.2022 

Șef SVSU Malaia 

  31.03.2022 HCL nr. 

16/31.03.2022 

19 2100/21.

03.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobare indicatori 

tehnico economici ob 

inv Reabilitare trotuare 

si rigole 

2179/24.03.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

2101/21.03.2022 

Compartiment buget 

finanțe 

  31.03.2022 HCL nr. 

19/31.03.2022 

20 2257/28.

03.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobare plăți 

compensații în bani 

pentru timpul de lucru la 

intervenții situații de 

urgență 

2363/31.03.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

2258/28.03.2022 

Compartiment buget 

finanțe și șef SVSU 

  31.03.2022 HCL nr. 

20/31.03.2022 

21 2224/28.

03.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Acordare ajutor de 

urgență Deaconescu 

Nicolae 

2364/31.03.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

2225/28.03.2022 

Compartiment buget 

finanțe și șef SVSU 

  31.03.2022 HCL nr. 

21/31.03.2022 

22 2632/13.

04.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobare cumpărare 

teren pct Brădet 

…………...2022 

Buget, juridică, 

cultură 

2633/13.04.2022 

Compartiment 

juridic 

  ……...2022 amânat 

23 2608/13.

04.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Alegere președinte de 

ședință 

2809/20.04.2022  

juridică 

2609/13.04.2022 

Compartiment 

juridic 

  29.04.2022 HCL nr. 

22/29.04.2022 

24 2610/13.

04.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Aprobare act adițional  

contract concesiune CMI 

2810/20.04.2022 

Buget, juridică, 

2611/13.04.2022 

Compartiment 

  29.04.2022 HCL nr. 

23/29.04.2022 



 

Gheorghe Dr Teodosescu Lucian cultură impozite și taxe 

locale 

25 2612/13.

04.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobare organigramă și 

stat funcții 

2811/20.04.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

2613/13.04.2022 

Compartiment 

juridic 

  29.04.2022 HCL nr. 

24/29.04.2022 

26 2651/14.

04.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Rectificare buget 2813/20.04.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

2652/14.04.2022 

Compartiment 

impozite și taxe 

locale 

  29.04.2022 HCL nr. 

26/29.04.2022 

27 2775/19.

04.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Modificare si completare 

HCL nr.18/2022 

gestiune salubrizare 

2962/29.04.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

2776/19.04.2022 

Compartiment 

juridic 

  29.04.2022 HCL nr. 

27/29.04.2022 

28 2698/15.

04.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

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 
 

3556/24.05.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

1761/10.03.2022 

Compartiment buget 

finanțe 

  31.05.2022 HCL nr. 

29/31.05.2022 

29 3286/11.

05.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Burse scolare 3557/24.05.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

3287/11.05.2022 

Compartiment buget 

finanțe 

  31.05.2022 HCL nr. 

30/31.05.2022 

30 3400/17.

05.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Ajutor de urgenta 

refacere anexe 

incendiu 

3558/24.05.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

3401/17.05.2022 

Compartiment buget 

finanțe 

  31.05.2022 HCL nr. 

31/31.05.2022 

31 3501/20.

05.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

aprobarea participării 

în cadrul ”Planului 

Național de Redresare 

și  Reziliență, 

Componenta 10 – 

Fondul Local”, cu 

proiectul “Eficiență 

3537/24.05.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

3502/20.05.2022 

Compartiment buget 

finanțe 

  25.05.2022 HCL nr. 

28/25.05.2022 



 

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 “ 

32 3942/15.

06.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea utilizării în 

anul 2022 a unor sume 

din excedentul 

bugetului local ca 

sursă de finanțare a 

cheltuielilor secțiunii 

de dezvoltare 

4089/23.06.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

3900/14.06.2022 

Compartiment buget 

finanțe 

  30.06.2022 HCL nr. 

32/30.06.2022 

33 3941/15.

06.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea rectificării 

bugetului local 

4090/23.06.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

3940/15.06.2022 

Compartiment buget 

finanțe 

  30.06.2022 HCL nr. 

33/30.06.2022 

34 3941/15.

06.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea modificării 

structurii funcționale a 

aparatului de 

specialitate al 

primarului comunei 

Malaia 

4091/23.06.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

3948/15.06.2022 

Compartiment  

juridic, resurse 

umane 

  30.06.2022 HCL nr.  

34 /30.06.2022 

35 3944/15.

06.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Aprobarea alocării 

unor sume din bugetul 

local pentru finanțarea 

unor programme 

4092/23.06.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

3945/15.06.2022 

Compartiment buget 

finanțe 

  30.06.2022 HCL nr. 

35/30.06.2022 



 

sportive ale Clubului 

Sportiv Foresta Malaia 
36 3978/16.

06.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

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 

vehicule electrice în 

localități” 

 

4093/23.06.2022 

Buget, juridică, 

cultură 

3979/16.06.2022 

Compartiment buget 

finanțe 

  30.06.2022 HCL nr. 

36/30.06.2022 

37 4466/13.

07.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

Alegerea președintelui 

de ședință 

4624/ 

21.07.2022  

juridică 

4467/13.07.2022 

Compartiment 

juridic 

  29.07.2022 HCL nr. 

37/29.07.2022 

38 4469/13.

07.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

acordarea unor premii 

elevilor din comuna 

Malaia care au obținut 

rezultate deosebite la 

evaluarea națională și 

bacalaureat   

4625/ 

21.07.2022  

Buget, juridică, 

cultură 

4467/13.07.2022 

Compartiment 

juridic 

  29.07.2022 HCL nr. 

38/29.07.2022 

39 4469/13.

07.2022 

Primar, 

Dinculescu 

Gheorghe 

aprobarea  execuţiei 

bugetului local de 

venituri şi cheltuieli al 

comunei Malaia,  

judeţul Vâlcea, la data 

de 30 iunie 2022 

4626/ 

21.07.2022  

Buget, juridică, 

cultură 

4467/13.07.2022 

Compartiment 

buget finanțe 

  29.07.2022 HCL nr. 

39/29.07.2022 

          

 

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

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


