
 

    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 hot ărâre a consiliului 
local 

Funcția , prenumele și numele 
ini țiatorului 

Evenimente 
ulterioare 
adoptării *2) 

0 1 2 3 4 5 
1. 29.01.2021 29.01.2021 Cu privire la aprobarea planului de lucrări de 

interes local pentru persoanele care 
beneficiază de ajutor social în baza Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

Primar- Mușat Gheorghe - Daniel  

2. 29.01.2021 29.01.2021 Cu privire la aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 
2020. 

Primar- Mușat Gheorghe - Daniel  

3. 29.01.2021 29.01.2021 Cu privire la aprobarea reactualizării Planului 
de analiză și acoperire a riscurilor din zona de 
competentă a Comitetului local pentru Situații 
de Urgență al comunei Milcoiu pentru anul 
2021. 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

4. 29.01.2021 29.01.2021 Cu privire la desemnarea a doi consilieri locali 
în comsia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului 
general al comunei Milcoiu, județul Vâlcea pe 
anul 2020.  

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

5. 29.01.2021 29.01.2021 Cu privire la alegerea președintelui de ședință Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  
6. 25.02.2021 25.02.2021 Cu privire la organizarea rețelei școlare pentru 

anul 2021-2022 pe raza comunei Milcoiu. 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

7. 25.02.2021 25.02.2021 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- 
economici ai obiectivului de investiții ,, 
Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Milcoiu- Modernizare DC 27'' 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  



 

 
8. 25.02.2021 25.02.2021 Privind aprobarea cofinanțării obiectivului de 

investiții ,, Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Milcoiu- Modernizare DC27’’ 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

9. 25.02.2021 25.02.2021 Privind modificarea organigramei și ștatului 
de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Milcoiu și serviciilor 
publice de interes local 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

10. 17.03.2021 17.03.2021 Cu privire la aprobarea utilizării din 
excedentul anului 2020 în valoare totală de 
3.070,260,42 lei a sumei de 184.877 lei în 
vederea derulării în continuare a proiectului 
din fonduri europene nerambursabile intitulat 
„Educația-Calea spre un viitor mai bun 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

11. 17.03.2021 17.03.2021 Cu privire la aprobarea utilizării din 
excedentul anului 2020 în valoare totală de 
3.070,260,42 lei a sumei de 1.991.792,54 lei 
pentru finanțarea cheltuielior secțiunii de 
dezvoltare în vederea achitării integrale a 
obiectivului de investiții,, Lucrări de 
consolidare și punere în siguranță a drumului 
de interes local din satul Șuricaru, punct,, La 
Iordăchioiu'', Comuna Milcoiu, județul 
Vâlcea. 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

12. 17.03.2021 17.03.2021 Cu privire la aprobarea utilizării din 
excedentul anului 2020 în valoare totală de 
3.070,260,42 lei a sumei de 600.000 lei 
conform tranzacției încheiată în data de 
26.02.2021 în Dosar de judecată 
nr.2418/90/2019 aflat pe rolul Tribunalului 
Vâlcea. 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

13. 17.03.2021 17.03.2021 Cu privire la aprobarea raportului asupra Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  



 

gestionării bunurilor din domeniul public și 
privat al comunei Milcoiu. 
 

14. 17.03.2021 17.03.2021 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- 
economici ai obiectivului de investiții ,, 
Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Milcoiu, județul Vâlcea- Modernizare 
DC27'', rest de executat reactualizat în 
15.03.2021. 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

15. 17.03.2021 17.03.2021 Privind aprobarea cofinanțarii obiectivului de 
investiții,, Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Milcoiu, județul Vâlcea- 
Modernizare DC27'', rest de executat 
reactualizat în 15.03.2021. 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

16.   Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico- 
economici ai obiectivului de investiții ,, 
Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Milcoiu - Modernizare DC27'' -
Reactualizare documentație- rest de executat și 
remediere lucrări, pentru anul 2021. 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

17. 08.04.2021 08.04.2021 Cu privire la aprobarea cofinanțării 
obiectivului de investiții,, Modernizare 
drumuri de interes local în comuna Milcoiu - 
Modernizare DC27'' - Reactualizare 
documentație - rest de executat și remediere 
lucrări, pentru anul 2021. '' 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

18. 08.04.2021 08.04.2021 Privind  modificarea organigramei și ștatului 
de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Milcoiu și serviciilor 
publice de interes local 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

19. 08.04.2021 08.04.2021 Cu privire la  aprobarea proiectului 
“ÎNFIIN ȚARE SISTEM INTELIGENT DE 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  



 

GAZE NATURALE ÎN COMUNELE 
MILCOIU, NICOLAE BĂLCESCU ȘI 
DĂNICEI, JUDEȚUL VÂLCEA”, a 
cheltuielilor legate de proiect și a acordului de 
parteneriat 

 
20. 08.04.2021 08.04.2021 Cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului 

înscris in Cartea Funciara a Comunei Milcoiu 
sub nr.35768 și împuternicirea primarului 
comunei Milcoiu pentru a reprezenta comuna 
în vederea autentificării actului notarial cu 
privire la dezlipire. 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

21. 21.04.2021 21.04.2021 Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 
2021, precum și a listei de investiții. 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

22. 21.04.2021 21.04.2021 Cu privire la aprobarea organigramei și 
ștatului de funcții pentru aparatul de 
specialitate al primarului și ale serviciilor 
publice de interes local 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

23. 21.04.2021 21.04.2021 Cu privire la stabilirea salariilor de baza 
pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din aparatul de specialitate al 
primarului și ale serviciilor publice de interes 
local 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

24. 21.04.2021 21.04.2021 Cu privire la aprobarea numărului de posturi 
pentru asistenți personali ai persoanelor cu 
handicap grav. 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

25. 21.04.2021 21.04.2021 Cu privire la aprobarea indexării impozitelor 
și taxelor locale pe anul 2022 cu coeficientul 
de inflație pe anul 2020. 
 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

26. 21.04.2021 21.04.2021 Cu privire la alegerea președintelui de ședință Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  



 

27. 18.05.2021 18.05.2021 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului 
local pe anul 2021, precum și a listei de 
investiții. 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

28. 18.05.2021 18.05.2021 Privind aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar pe trimestrul I al anului 
2021. 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

29. 18.05.2021 18.05.2021 Cu privire la actualizarea Regulamentului de 
organizare si funcționare al aparatului de 
specialitate al primarului localității Milcoiu. 

Primar- Mușat Gheorghe – Daniel  

30. 30.08.2021 30.08.2021 Cu privire la alegerea președintelui de ședință 
 

Primar- Mușat Gheorghe - Daniel  

31. 30.08.2021 30.08.2021 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului 
local pe anul 2021, precum și a listei de 
investiții. 

Primar- Mușat Gheorghe - Daniel  

32. 30.08.2021 30.08.2021 Privind aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar pe trimestrul I al anului 
2021. 

Primar- Mușat Gheorghe - Daniel  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


