
 

    ANEXA 8 

    la regulament 

 

     

 

REGISTRUL*1) 

pentru evidenţa hotărârilor consiliului local pe anul 2021 

 

Nr. de 

ordine 

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. 29.01.2021 29.01.2021 Alegerea președintelui de ședință Primar, Dinculescu Gheorghe  

2. 29.01.2021 29.01.2021 Se ia act de demisia consilierului local Țolea 

Grigorie-Gabriel și vacantarea postului de 

consilier local 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

3. 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea strategiei anuale de achiziții 

publice a Comunei Malaia pe anul 2021 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

4. 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea rețelei școlare din comuna Malaia 

pentru anul școlar 2021-2022 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

5. 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea studiului de oportunitate pentru 

Planul Urbanistic Zonal – Introducere teren în 

intravilan cu funcțiunea de locuințe 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

6. 29.01.2021 29.01.2021 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 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

7. 29.01.2021 29.01.2021 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. 29.01.2021 29.01.2021 Acordarea unui premiu în valoare de 2500 lei 

soților care împlinesc 50 de ani de la 

încheierea căsătoriei pe parcursul anului 2021 

Primar, Dinculescu Gheorghe  



 

9. 29.01.2021 29.01.2021 Stabilirea unor situații special în care mai pot 

fi acordate ajutoare de urgență în afara celor 

prevăzute la art.28 alin.(2) din legea 

nr.416/2001 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

10. 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea Planului de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă 

persoanelor beneficiare de prevederile Legii 

nr.416/2001 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

11. 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea propunerii de schimbare a 

destinației unei părți în suprafață de 2247 mp 

din imobilul teren situate în comuna Malaia, 

sat Malaia, aflat în baza materială a Școlii 

gimnaziale Malaia, pe care există amenajate 

un teren de sport  multifunctional și un teren 

de joacă 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

12. 29.01.2021 29.01.2021 Solicitarea de transmitere cu titlu gratuit a 

unor lucrări de corectare a torenților și 

aterenurilor aferente acestora, din domeniul 

public al statului și din administrarea RNP 

Romsilva, în domeniul public al comunei 

Malaia 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

13. 26.02.2021 26.02.2021 Actualizarea componenței Comitetului local 

pentru situații de urgență la nivelul comunei 

Malaia, județul Vâlcea 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

14. 26.02.2021 26.02.2021 Modificarea și completarea art.13 din HCL 

29/2018 privind implementarea proiectului 

Amenajare teren de sport multifunctional 

Comuna Malaia 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

15. 11.03.2021 11.03.2021 Modificarea componenței comisiei de 

specialitate a Consiliului local Malaia pentru 

administrația publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și liniștii publice, a respectării 

drepturilor cetățenilor 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

16. 11.03.2021 11.03.2021 Aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor din zona de competență a CLSU 

Malaia pe anul 2021 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

17. 30.03.2021 30.03.2021 Aprobarea achiziționării unor servicii juridice Primar, Dinculescu Gheorghe  



 

de consultanță, de asistență și/sau reprezentare 

pentru apărarea intereselor Comunei Malaia și 

ale autorităților publice locale din Comuna 

Malaia 

18. 30.03.2021 30.03.2021 Demararea procedurilor pentru închirierea de 

către UAT Malaia a unui microbus pentru 

transportul elevilor din comuna Malaia la 

unitățile de învățământ de pe raza orașului 

Brezoi 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

19. 22.04.2021 22.04.2021 Alegerea președintelui de ședință Primar, Dinculescu Gheorghe  

20. 22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea bugetului local al comunei Malaia 

pe anul 2021 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

21. 22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Malaia pentru perioada 2021-2027 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

22. 22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local Malaia 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

23. 22.04.2021 01.01.2022 Aprobarea indexării impozitelor și taxelor 

locale și a altor taxe assimilate acestora, 

precum și amenzile aplicabile în anul 2022 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

24. 22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea achiziționării unor servicii juridice 

de consultanță, de asistență și/sau reprezentare 

pentru apărarea intereselor Comunei Malaia și 

ale autorităților publice locale din Comuna 

Malaia 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

25. 22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea organigramei și a statului de funcții 

din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Malaia pentru anul 2021 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

26. 22.04.2021 01.01.2021 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului 

comunei Malaia pentru anul 2021 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

27. 22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea propunerii de dezmembrare a 

imobilului teren din punctele Coasta Benghii 

și Muntinu Mare, având CF 35196 Malaia, 

imobil aparținând domeniului privat al 

comunei Malaia 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

28. 10.05.2021 10.05.2021 Aprobarea rectificării bugetului local al Primar, Dinculescu Gheorghe  



 

comunei Malaia pe anul 2021 

29. 10.05.2021 10.05.2021 Aprobarea contului de execuție al bugetului 

local de venituri și cheltuieli la 31.03.2021 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

30. 10.05.2021 10.05.2021 Aprobarea închirierii prin atribuire direct sau 

prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 

458,4645 ha pajiște în punctul Coasta Benghii, 

aflată în proprietatea private a comunei 

Malaia, județul Vâlcea 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

31. 10.05.2021 10.05.2021 Reorganizarea structurii funcționale a 

aparatului de specialitate al primarului 

comunei Malaia 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

32. 10.05.2021 10.05.2021 Aprobarea Regulamentului propriu privind 

măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri 

ale Consiliului local Malaia 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

33. 31.05.2021 31.05.2021 Rectificarea bugetului local și aprobarea 

utilizării în anul 2021 a unor sume din 

excedentul bugetului local, ca sursă de 

finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

34. 31.05.2021 31.05.2021 Aprobare rezultate inventariere general a 

elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii aflate în patrimoniul 

comunei Malaia pe anul 2020 și aprobarea 

casării-declasării bunurilor degradate, uzate 

fizic și moral 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

35. 31.05.2021 31.05.2021 Identificarea și actualizarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

comunei Malaia, torenți 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

36. 31.05.2021 31.05.2021 Aprobarea documentației cadastrale de 

dezmembrare a imobilului teren din punctele 

Coasta Benghii și Muntinu Mare, CF 35196 

Malaia, imobil aparținând domeniului privat al 

comunei Malaia 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

37. 31.05.2021 31.05.2021 Acordarea unui drept de servitude de trecere, 

cu titlu oneros, cu piciorul și auto pe loturile 

nr.1 parțial, nr.3 și nr.6 din terenul identificat 

cu numărul cadastral 35196 Malaia, 

Primar, Dinculescu Gheorghe  



 

proprietatea private a comunei Malaia, în 

favoarea imobilului teren, identificat cu 

numere cadastrale 36342 și 36230 în CF 

nr.36432 și 36230 Malaia, proprietatea SC 

PREMIUM INTERFINANCE SRL București 

38. 30.06.2021 30.06.2021 modificarea hotărârii Consiliului local 

nr.31/2020 referitor la aprobarea asocierii 

comunei Malaia cu orașul Brezoi și comunele 

Boișoara, Câineni, Perișani, Racovița, Titești 

și Voineasa, în vederea constituirii Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ,,Lotru – Țara 

Loviștei” 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

39. 30.06.2021 30.06.2021 modificarea art.1 din hotărârea Consiliului local al 

comunei Malaia nr.13/2021 privind actualizarea 

componenței Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență la nivelul comunei Malaia, județul Vâlcea                      

 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

40. 30.06.2021 30.06.2021 reorganizarea structurii funcţionale a 

aparatului de specialitate al primarului 

comunei Malaia, judeţul Vâlcea 

 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

41. 30.06.2021 30.06.2021 aprobarea consumului mediu de carburant 

pentru autovehiculele aflate în administrarea 

Consilului Local al comunei Malaia 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

42. 30.06.2021 30.06.2021 aprobarea rectificării buget local al comunei 

Malaia pe anul 2021  

Primar, Dinculescu Gheorghe  

43. 30.06.2021 30.06.2021 acordarea unui sprijin financiar pentru 

stimularea și creșterea natalității în comuna 

Malaia, județul Vâlcea 

 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

44. 30.06.2021 30.06.2021 privind stabilirea salariilor de bază în anul 

2021 pentru personalul contractual din cadrul 

serviciului public cu personalitate juridică 

”Consiliul Local Malaia-Serviciul public de 

alimentare cu apă și  canalizare al comunei 

Malaia”, aflat în subordinea Consiliului Local 

al comunei Malaia 

Primar, Dinculescu Gheorghe  



 

 

45. 30.06.2021 30.06.2021 Privind aprobarea documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiţii  

Extinderea rețelei de distribuție cu apă 

potabilă în satul Ciungetu, comuna Malaia, 

județul Vâlcea 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

46. 28.07.2021 28.07.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  Primar, Dinculescu Gheorghe  

47. 28.07.2021 28.07.2021 Privitor la : aprobarea  execuţiei bugetului 

local de venituri şi cheltuieli al comunei 

Malaia,  judeţul Vâlcea, la data de 30 iunie 

2021 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

48. 28.07.2021 28.07.2021 Privind aprobarea documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiţii  

Reabilitare trotuare sat Malaia, comuna 

Malaia, județul Vâlcea 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

49. 28.07.2021 28.07.2021 Privind : aprobare  act adițional la contractul 

de concesiune nr.3650/20.08.2014 încheiat 

între Comuna Malaia, județul Vâlcea, în 

calitate de concedent și Obștea Moliviș, în 

calitate de concesionar 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

50. 28.07.2021 28.07.2021 Privind : aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al primarului  comunei Malaia, 

județul Vâlcea 

 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

51. 28.07.2021 28.07.2021 Privind modificarea și completarea listei de 

investiții, anexă la hotărârea nr.20/22.04.2021 

privind aprobarea bugetului local al comunei 

Malaia pe anul 2021   

Primar, Dinculescu Gheorghe  

52. 28.07.2021 28.07.2021 Privind : acordarea unor premii elevilor din 

comuna Malaia care au obținut rezultate 

deosebite la evaluarea națională și bacalaureat                      

Primar, Dinculescu Gheorghe  

53. 28.07.2021 28.07.2021 Privitor la: modificarea și completarea 

hotărârii nr.37/31.05.2021 privind acordarea 

unui drept de servitute de trecere, cu titlu 

oneros, cu piciorul și auto pe loturile nr.1, 

partial, nr.3 și nr.6 din terenul identificat cu 

Primar, Dinculescu Gheorghe  



 

numărul cadastral  35196 Malaia, proprietatea 

privată a Comunei Malaia, județul Vâlcea, în 

favoarea imobilului teren, identificat cu 

numere cadastrale 36342 și 36230  înscrise în 

Cartea Funciară nr.36342 respectiv nr.36230 

Malaia, proprietatea PREMIUM 

INTERFINANCE SRL București 

54. 31.08.2021 31.08.2021 Alocarea unor sume din bugetul local pentru 

susținerea unor evenimente cultural-sociale 

din comuna Malaia, județul Vâlcea 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

55. 31.08.2021 31.08.2021 Modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.31 din 

26.06.2020 privind aprobarea asocierii 

comunei Malaia cu orașul Brezoi și cu 

comunele Boișoara, Câineni, Perișani, 

Racovița, Titești și Voineasa, în vederea 

constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Lotru – Țara Loviștei, cu 

modificările ulterioare 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

56. 31.08.2021 31.08.2021 Completarea art.1 din hotărârea consiliului 

local nr.52/28.07.2021 privind acordarea unor 

premii elevilor din comuna Malaia care au 

obținut rezultate deosebite la evaluarea 

națională și bacalaureat 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

57. 31.08.2021 31.08.2021  Aprobarea demarării procedurii de corectare a 

unor erori a limitelor intravilanului cuprinse în 

documentația de urbanism Planul Urbanistic 

General al Comunei Malaia 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

58. 31.08.2021 31.08.2021 acordarea unui drept de servitute de trecere, cu 

titlu oneros, cu piciorul și auto pe lotul  nr.3, 

cu numărul cadastral  36671, și lotul nr.6 cu 

număr cadastral 36674 , proprietatea privată a 

Comunei Malaia, județul Vâlcea, în favoarea 

imobilului teren, identificat cu numere 

cadastrale 36242 și 36230  înscrise în Cartea 

Funciară nr.36242 respectiv nr.36230 Malaia, 

proprietatea PREMIUM INTERFINANCE 

SRL București 

Primar, Dinculescu Gheorghe  



 

59. 27.09.2021 27.09.2021 Aprobarea rectificării bugetului local al 

comunei Malaia pe anul 2021 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

60. 27.09.2021 27.09.2021 Aprobarea corectării unor erori a limitelor 

intravilanului/extravilanului din Planul 

Urbanistic General al comunei Malaia, județul 

Vâlcea 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

61. 27.09.2021 27.09.2021 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții Modernizare și 

extindere infrastructură rutieră și edilitară în 

satele Săliștea, Malaia și Ciungetu, comuna 

Malaia, județul Vâlcea 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

62. 27.09.2021 27.09.2021 aprobarea participării Comunei Malaia la 

”Programul privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirile publice” cu proiectul 

,,Creșterea eficienței energetice  Grădinița 

Comuna Malaia’’ 

Primar, Dinculescu Gheorghe  

63. 27.09.2021 27.09.2021 aprobarea participării Comunei Malaia la 

”Programul privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirile publice” cu proiectul 

,,Creșterea eficienței energetice  Școala 

Gimnazială Comuna Malaia’’ 

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". 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


