
ANEXA 8 
    la regulament 
 
     
 

REGISTRUL*1) 
pentru evidenţa hotărârilor consiliului local pe anul 2022 

 
Nr. de 
ordine 

Data 
adoptării 

Data intrării 
în vigoare 

Titlul proiectului de 
hotărâre a consiliului local 

Funcția , 
prenumele și 
numele 
ini țiatorului 

Evenimente 
ulterioare 
adoptării *2) 

0 1 2 3 4 5 
1. 06.01.2022 06.01.2022 Cu privire la aprobarea 

acoperirii definitive a 
deficitului secțiunii de 
dezvoltare din excedentul 
anului 2021 în suma de 
1.714.954,20 lei 
 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

2. 
 

04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la alegerea 
președintelui de ședință.  

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

3. 04.02.2022 04.02.2022 Privind aprobarea contului 
de încheiere a exercițiului 
bugetar pe trimestrul IV al 
anului 2021. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

4. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la aprobarea 
utilizării din excedentul 
anului 2021 în valoare 
totală de 2.689,651,91 lei a 
sumei de 157.297,91 lei în 
vederea derulării în 
continuare a proiectului din 
fonduri europene 
nerambursabile intitulat 
„Educația-Calea spre un 
viitor mai bun ! 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

5. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la aprobarea 
utilizării din excedentul 
anului 2021 în valoare 
totală de 2.689,651,91 lei a 
sumei de 345.133,48 lei 
pentru finanțarea 
cheltuielior secîiunii de 
dezvoltare în vederea 
achitării integrale a 
obiectivului de investiții,, 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 



Lucrări de consolidare și 
punere în siguranță a 
drumului de interes local 
din satul Șuricaru, punct,, 
La Iordăchioiu- Găvănel'', 
Comuna Milcoiu, județul 
Vâlcea 

 
6. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la aprobarea 

utilizării din excedentul 
anului 2021 în valoare 
totală de 2.689,651,91 lei a 
sumei de 1.058.654,78 lei 
pentru finanțarea 
cheltuielior secțiunii de 
dezvoltare în vederea 
achitării integrale a 
obiectivului de investiții 
,,Lucrări de punere în 
siguranță a bazinului de 
alimentare cu apă din satul 
Ciutești, Comuna Milcoiu, 
județul Vâlcea 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

7. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la aprobarea 
bugetului local, precum și a 
listei de investiții  pe anul 
2022 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

8. 04.02.2022 04.02.2022 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 

 

9. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la stabilirea 
salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și 
personalul contractual din 
aparatul de specialitate al 
primarului și ale serviciilor 
publice de interes local. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

10. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la organizarea 
rețelei școlare pentru anul 
2022-2023 pe raza comunei 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 



Milcoiu. 

 
11. 04.02.2022 04.02.2022 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 

 

12. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la aprobarea 
reactualizarii Planului de 
analiza și acoperire a 
riscurilor din zona de 
competență a Comitetului 
local pentru Situații de 
Urgență al comunei 
Milcoiu pentru anul 2022 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

13. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la desemnarea a 
doi consilieri locali în 
comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului 
general al comunei 
Milcoiu, județul Vâlcea pe 
anul 2021. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

14. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la aprobarea 
numărului de posturi pentru 
asistenții personali ai 
persoanelor cu handicap 
grav. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

15. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la aprobarea 
actualizării componenței 
Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență al 
comunei Milcoiu, județul 
Vâlcea - inițiator Primarul 
comunei 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

16. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la desemnarea Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 



reprezentantului Comunei 
Milcoiu în Adunarea 
Generală a Acționarilor la 
S.C APAVIL S.A. 

 
17. 04.02.2022 04.02.2022 Cu privire la modificarea și 

completarea documentației 
de delegare a gestiunii 
Serviciului de iluminat 
public al comunei Milcoiu, 
județul Vâlcea, aprobat  
prin HCL nr.46/26.11.2021. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

18. 28.03.2022 28.03.2022 Cu privire la aprobarea 
indicatorilor tehnico- 
economici ai obiectivului de 
investiții,, Extindere rețele de 
apă  și branșamente sat 
Șuricaru, comuna Milcoiu''. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe - Daniel 

 

19. 28.03.2022 28.03.2022  Cu privire la aprobarea 
utilizării din excedentul anului 
2021 în valoare totală de 
2.689,651,95 lei a sumei de 
401.717,72 lei pentru 
finanțarea cheltuielior 
secțiunii de dezvoltare în 
vederea achitării integrale a 
obiectivului de investiții 
,,Extindere rețele de apă și 
branșamente sat Șuricaru, 
comuna Milcoiu'' 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

20. 28.03.2022 28.03.2022 Cu privire la aprobarea 
utilizării din excedentul anului 
2021 în valoare totală  de 
2.689,651,95 lei a sumei de 
30.960 lei pentru finanțarea 
cheltuielior secțiunii de 
dezvoltare în vederea 
cumpărării terenului în 
suprafață de 4000 m.p. pădure 
din care – 1246 m.p situați în 
comuna Nicolae Bălcescu, 
județul Vâlcea, UP IV, ua 124 
A, nr.cadastral 38102, 
extravilan și 2754 m.p situați 
în comuna Milcoiu, satul 
Tepșenari, punct Balastieră, 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 



județul Vâlcea, UP IV, ua 124 
A, nr.cadastral 35798, din care 
2528 mp pădure în intravilan 
și 226 m.p pădure în 
extravilanul localității  

21. 28.03.2022 28.03.2022 Cu privire la aprobarea 
indicatorilor tehnico- 
economici ai obiectivului de 
investiții,, Construire corp 
Școală Tepșenari, comuna 
Milcoiu, județul Vâlcea'' 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

22. 28.03.2022 28.03.2022 Privind aprobarea utilizării din 
excedentul anului 2021 în 
valoare totală de 2.689,651,95 
lei a sumei de 25.000 lei 
pentru finanțarea cheltuielior 
secțiunii de dezvoltare în 
vederea cofinanțării 
obiectivului de investiții,, 
Modernizare drumuri de 
interes local în comuna 
Milcoiu- Modernizare DC 
27''- Reactualizare 
documentație- rest de executat 
și remediere lucrări, pentru 
anul 2021 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

23. 28.03.2022 28.03.2022 Privind aprobarea utilizării din 
excedentul anului 2021 in 
valoare totală de 2.689,651,95 
lei a sumei de 40.000 lei 
pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare în 
vederea achitării obiectivului 
de investiții,, Sistem de 
supraveghere video în comuna 

Milcoiu''. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

24. 28.03.2022 28.03.2022 Cu privire la aprobarea 
rectificării bugetului local, 
precum și a listei de investiții 
pe anul 2022 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

25. 28.03.2022 28.03.2022 Privind modificarea HCL 
nr.9/04.02.2022.cu privire la 
stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din 
aparatul de specialitate al 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 



primarului și ale serviciilor 
publice de interes local 

 
26. 28.03.2022 28.03.2022 Cu privire la aprobarea 

raportului asupra gestionării 
bunurilor din domeniul public 
și privat al comunei Milcoiu 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

27. 13.04.2022 13.04.2022 Privind încetarea mandatului 
de consilier local al domnului 
Mihaiu Vasile 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

28. 13.04.2022 13.04.2022 Privind  aprobarea acordului 
de parteneriat dintre UAT 
Comuna Nicolae Bălcescu, 
UAT Comuna Dănicei și UAT 
Comuna Milcoiu în vederea 
depunerii spre finanțare a 
proiectului “Înfiinţare sistem 
inteligent de distribuţie gaze 
naturale în comunele Milcoiu, 
Nicolae Bălcescu și Dănicei, 
județul Vâlcea" în cadrul 
Programului Național de 
Investiţii "Anghel Saligny", 
categoria de investiții 
prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. 
e) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

29. 13.04.2022 13.04.2022 Privind aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului 
general estimativ pentru 
obiectivul de investiții 
“ Înființare sistem inteligent de 
distribuție gaze naturale în 

comunele Milcoiu, Nicolae 
Bălcescu și Dănicei, județul 
Vâlcea” 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

30. 18.04.2022 18.04.2022 Aprobarea rectificării 
bugetului local pe anul 2022 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

31. 29.04.2022 29.04.2022 Aprobarea indexării 
impozitelor și taxelor locale  

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

32. 29.04.2022 29.04.2022 Aprobarea Amenajamentului 
Pastoral pentru pajiștile 
permanente din 
comuna Milcoiu, județul 
Vâlcea 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 



33. 29.04.2022 29.04.2022 Aprobarea utilizării parțiale în 
sumă de 478,463.44 lei din 
excedentul anului 2021 în 
valoare totală de 2.689,651,95 
lei pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare în vederea achitării 
obiectivului de investiții,, 
Construire corp Școala 
Tepșenari, comuna Milcoiu, 
județul Vâlcea. 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

34. 29.04.2022 29.04.2022 Alegerea președintelui de 
ședință 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

35. 29.04.2022 29.04.2022 Desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei 
Milcoiu în vederea depunerii 
cererii unice de plată pe 
suprafața de 1,00 ha livezi-
pomi pentru anul 2022. 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

36. 23.05.2022 23.05.2022 Aprobarea rectificării 
bugetului local pe anul 2022 

Grupul de 4 
consilieri locali din 
partea PNL 

 

37. 23.05.2022 23.05.2022 Aprobarea depunerii  
proiectului ,,REABILITARE 
MODERATĂ  A CLĂDIRII 
PUBLICE SEDIU 
PRIMĂRIE, COMUNA 
MILCOIU, JUDEȚUL 
VÂLCEA'' a cheltuielilor 
legate de proiect și depunerea 
acestuia în cadrul apelului de 
proiecte din Planul Național 
de Redresare și Reziliență 
(PNRR) COMPONENȚA 
C10- Fondul Local 

 

Grupul de 4 
consilieri locali din 
partea PNL 

 

38. 23.05.2022 23.05.2022 Aprobarea acordării burselor 
școlare și a cuantumului 
acestora pentru elevii din 
învățământul primar și 
gimnazial de pe raza comunei 
Milcoiu în anul școlar 2021-
2022. 

 

Grupul de 4 
consilieri locali din 
partea PNL 

 

39. 23.05.2022 23.05.2022 Aprobarea depunerii 
proiectului ,, Modernizarea 
spațiului public din comuna 
Milcoiu, județul Vâlcea cu 
mobilier urban inteligent. 

Grupul de 4 
consilieri locali din 
partea PNL 

 

40 31.05.2022 31.05.2022 Aprobarea contului de 
încheiere a exercițiului 
bugetar pe trimestrul I al 
anului 2022 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 



41. 31.05.2022 31.05.2022 Alegerea viceprimarului 
comunei Milcoiu 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

42. 15.06.2022 15.06.2022 Aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru 
”Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de 
apă și de apă uzată în Județul 
Vâlcea 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

43. 15.06.2022 15.06.2022 Participarea UAT Milcoiu la 
cofinanțarea „Proiectului 
regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă 
uzată în Județul Vâlcea’’ 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

44. 15.06.2022 15.06.2022 Aprobarea Planului anual de 
evoluție a tarifelor serviciilor 
de apă și de canalizare 
(Strategia de tarifare) conform 
rezultatelor Analizei Cost-
Beneficiu pentru ”Proiectul 
regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și de apă 
uzată în Județul Vâlcea” și 
mandatarea reprezentantului 
 UAT Milcoiu în Adunarea 
Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară 
”APA Vâlcea”, să aprobe 
Planul anual de evoluție a 
tarifelor la serviciile de  
 alimentare cu apă și de 
canalizare și completarea, prin 
Act adițional, a Contractului 
de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de 
alimentare cu apă și canalizare 
nr.1/2008, cu modificările și 
completările ulterioare 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

45. 07.07.2022 07.07.2022 Modificarea și completarea 
HCL nr.2 din 17.11.2020 cu 
privire la organizarea 
comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Milcoiu, 
județul Vîlcea. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

46. 07.07.2022 07.07.2022 Alegerea președintelui de 
ședință 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

47. 26.08.2022 26.08.2022 Aprobarea contului de Primar- Mușat  



încheiere a exercitiului 
bugetar pe trimestrul II al 
anului 2022 

Gheorghe – Daniel 

48. 26.08.2022 26.08.2022 Aprobarea participării la 
Programul privind creșterea 
eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat 
public, a devizului general 
pentru investitia ,, Creșterea 
eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat 
public în comuna Milcoiu, 
județul Vâlcea, precum și 
mandatarea reprezentantului 
legal în vederea semnării 
cererii de finanțare 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

49. 26.08.2022 26.08.2022 Modificarea tarifelor 
serviciului de salubrizare 
prestat de S.C B.C.A VIO 
SERVICE S.R.L pe raza 
Comunei Milcoiu în baza 
contractului de delegare prin 
concesionare a gestiunii 
serviciului de salubrizare 
nr.358/20.01.2020. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

50. 09.09.2022 09.09.2022 Aprobarea studiului de 
fezabilitate/documentației de 
avizare a lucrărilor de 
intervenții, a indicatorilor 
tehnico- economici actualizați 
pentru obiectivul de investiții,, 
Modernizare drumuri de 
interes local ( străzi 
comunale), comuna Milcoiu, 
județul Vâlcea'' rest de 
executat  aprobat pentru 
finanțare prin Programul 
național de investiții ,, Anghel 
Saligny' 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

51. 09.09.2022 09.09.2022 Aprobarea utilizării din 
excedentul anului 2021 în 
valoare totală de 2.689.651,95 
lei a sumei de 38.080 lei 
pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare în 
vederea achitării cofinanțării 
obiectivului de investiții ,, 
Modernizare drumuri de 
interes local ( străzi 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 



comunale), comuna Milcoiu, 
județul Vâlcea'' rest de 
executat , aprobat pentru 
finanțare prin Programul 
național de investiții ,, Anghel 
Saligny'' 

 
52. 09.09.2022 09.09.2022 Aprobarea  acordării unui 

sprijin financiar  Parohiei 
Milcoiu din satul Milcoiu în 
vederea realizării unei capele 
mortuare în cadrul cimitirului 
Bisericii Adormirea Maicii 
Domnului 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

53. 09.09.2022 09.09.2022 Rectificarea bugetului local pe 
anul 2022, precum și a listei 
de investiții 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

54. 09.09.2022 09.09.2022 Desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local Milcoiu în 
Consiliul de Administrație al 
Școlii Gimnaziale Milcoiu 
pentru anul școlar 2022 – 
2023 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

55. 09.09.2022 09.09.2022 Stabilirea impozitului/ taxei pe 
clădiri pentru anul 2023 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

56. 09.09.2022 09.09.2022 Predarea către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației prin 
Compania Naționala de 
Investitți ,, C.N.I '' S.A a 
amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea 
executării obiectivului de 
investiții ,, Proiect pilot – 
Construire ,, Sală de educație 
fizică școlară '' din sat 
Milcoiu, strada Primăriei 
nr.37, comuna Milcoiu, 
județul Vâlcea.  

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

57. 30.09.2022 30.09.2022 Aprobarea rectificării 
bugetului local pe anul 2022. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 



58. 30.09.2022 30.09.2022      Aprobarea cumpărării  
terenului în suprafață de 268 
m.p. teren arabil, intravilan 
situat în punctul ,,Cornet”, 
comuna Milcoiu, satul 
Tepșenari , județul Vâlcea, 
proprietatea domnului 
Dragomir Dumitru. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

59. 30.09.2022 30.09.2022    Aprobarea cumpărării  
terenului în suprafață de 291 
m.p. teren arabil, intravilan, 
situat în punctul ,,Gura 
Vâlcelei”, comuna Milcoiu, 
satul Tepșenari , județul 
Vâlcea, proprietatea domnului 
Dumitru Constantin. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

60. 04.10.2022 04.10.2022 Modificarea și completarea 
HCL nr.39 din 23.05.2022, 
privind depunerea proiectului 
“Modernizarea spațiului 
public din comuna  Milcoiu, 
județul Vâlcea cu mobilier 
urban inteligent”, în cadrul 
apelului de proiecte din Planul 
Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), 
COMPONENTA C10 – 
Fondul Local. 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

61. 13.10.2022 13.10.2022 Aprobarea proiectului 
" REABILITARE 
MODERATĂ A CLĂDIRII 
ȘCOLII CU CLASELE I-IV 
TEPȘENARI DIN 
LOCALITATEA MILCOIU, 
JUDEȚL VÂLCEA"  , a 
cheltuielilor legate de proiect 
și depunerea acestuia în cadrul 
apelului de proiecte din Planul 
Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), 
COMPONENTA C10 – 
Fondul Local –runda a doua 
de proiecte 

 

Primar- Mușat 
Gheorghe – Daniel 

 

 


