
 

 
                                                 
 ANEXA 7 

      la regulament 
 

REGISTRUL*1) 
pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2023 

 
    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). 
 
Nr. 
înreg.  

Data înreg. Funcția, 
prenumele 
și numele 
ini țiatorului 

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 
amendamente*5) 
    *5) Se 
completează cu 
numărul de 
amendamente 
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 



 

compartimentului de 
resort, precum şi 
numărul şi data 
înregistrării acestuia. 
 
 

Hotărârea nr. 
....../......". 
 
 

1.       13 /03.01.2023 Primar 
Mușat Daniel 

 Aprobarea 
acoperirii definitive 
a deficitului secțiunii 
de dezvoltare din 
excedentul anului 
2022 în sumă de 
2.419.651,34 lei 
 

 
Comisia buget 
Nr.1/06.01.2023 
 
Comisia juridică 
Nr.1/06.01.2023 
 
Comisia cultură 
Nr.1/06.01.2023 
 

 
Compartiment 
Financiar;impozite și 
taxe 
Inspector, 
 Alexandru Gabriela 
 
Nr.15/03.01.2023 

  06.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.1/06.01.2023 

2.       
7186/19.12.2022 

Primar 
Mușat Daniel 

Aprobarea bugetului 
local, precum și a 
listei de investiții pe 
anul 2023 
 

Comisia buget 
Nr.2/30.01.2023 
 
Comisia juridică 
Nr. 2/30.01.2023 
 
Comisia cultură 
Nr. 3/30.01.2023 
 
 

 
Compartiment 
Financiar;impozite și 
taxe 
Inspector, 
 Alexandru Gabriela 
 
Nr.306/16.01.2023 

  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.2/30.01.2023 

3. 7190/19.12.2022 Primar 
Mușat Daniel 

Aprobarea 
organigramei și 
ștatului de functii 
pentru aparatul de 
specialitate al 
primarului și ale 
serviciilor publice de 
interes local 
 

 
Comisia buget 
Nr.3/30.01.2023 
 
Comisia juridică 
Nr. 3/30.01.2023 
 
Comisia cultură 
Nr. 3/30.01.2023 

 

Secretar general UAT 
Duțu Adelina- Simona 
 
Nr. 109/06.01.2023 

  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.3/30.01.2023 

4. 7291/23.12.2022 Primar 
Mușat Daniel 

Stabilirea salariilor 
de bază pentru 
funcțonarii publici și 
personalul 
contractual din 
aparatul de 
specialitate al 

Comisia buget 
Nr.4/30.01.2023 
 
Comisia juridică 
Nr. 4/30.01.2023 
 
Comisia cultură 

 
Compartiment 
Financiar;impozite și 
taxe 
Inspector, 
 Alexandru Gabriela 
 

  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.4/30.01.2023 



 

primarului și ale 
serviciilor publice de 
interes local. 
 

Nr. 4/30.01.2023 
 

 

Nr.110/06.01.2023 
 
 
Secretar general UAT 
Duțu Adelina- Simona 
 
Nr.194/10.01.2023 

5. 85/05.01.2023 Primar 
Mușat Daniel 

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

 
Comisia buget 
Nr.5/30.01.2023 
 
Comisia juridică 
Nr. 5/30.01.2023 
 
Comisia cultură 
Nr. 5/30.01.2023 

 

Secretar general UAT 
Duțu Adelina- Simona 
 
Nr.196/10.01.2023 
 

  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.5/30.01.2023 

6. 234/11.01.2023 Primar 
Mușat Daniel 

Desemnarea a doi 
consilieri locali în 
comisia de evaluare 
a performanțelor 
profesionale 
individuale ale 
secretarului general 
al comunei Milcoiu, 
județul Vâlcea pe 
anul 2023 

 

Comisia buget 
Nr.6/30.01.2023 
 
Comisia juridică 
Nr. 6/30.01.2023 
 
Comisia cultură 
Nr. 6/30.01.2023 
 

Secretar general UAT 
Duțu Adelina- Simona 
 
Nr. 242/12.01.2023 

  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.6/30.01.2023 

7. 61/04.01.2023 Primar 
Mușat Daniel 

Aprobarea 
numărului de posturi 
pentru asistenții 
personali ai 
persoanelor cu 
handicap grav. 
 

Comisia buget 
Nr.7/30.01.2023 
 
Comisia juridică 
Nr. 7/30.01.2023 
 
Comisia cultură 
Nr. 7/30.01.2023 
 

Compartiment 
asistență socială 
Bibliotecar , 
Petrică Alina , 
(persoana cu atribuții 
pe linie de asistență 
socială)  
 
Nr.64/04.01.2023 
 

  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.7/30.01.2023 

8. 237/11.01.2023 Primar 
Mușat Daniel 

Aprobarea 
reactualizării 

Comisia buget 
Nr.8/30.01.2023 
 

Compartiment 
protecție socială 

  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 



 

Planului de analiză 
și acoperire a 
riscurilor din zona 
de competență a 
Comitetului local 
pentru Situații de 
Urgență al comunei 
Milcoiu pentru anul 
2023.  

 

Comisia juridică 
Nr. 8/30.01.2023 
 
Comisia cultură 
Nr. 8/30.01.2023 
 

Nicula Cristian 
Nr.339/17.01.2023 
 

nr.8/30.01.2023 

9. 244/12.01.2023 Primar 
Mușat Daniel 

Aprobarea alipirii 
imobilelor înscrise în 
Cartea Funciară a 
Comunei Milcoiu 
sub nr.35898, 
nr.35908, nr.35909 
si nr.35913 și 
împuternicirea 
primarului comunei 
Milcoiu pentru a 
reprezenta comuna 
în vederea 
autentificării actului 
notarial cu privire la 
alipire 

 

Comisia buget 
Nr.9/30.01.2023 
 
Comisia juridică 
Nr. 9/30.01.2023 
 
Comisia cultură 
Nr. 9/30.01.2023 
 

 Secretar general UAT 
Duțu Adelina- Simona 
 
Nr.340/17.01.2023 

  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.9/30.01.2023 

10. 266/13.01.2023 Primar 
Mușat Daniel 

Aprobarea trecerii 
din domeniul privat 
în domeniul public 
al comunei Milcoiu 
a imobilului în 
suprafață de 383 m p 
situat în intravilanul 
satului Tepșenari, 
comuna Milcoiu, 
județul Vâlcea 
 

Comisia buget 
Nr.10/30.01.2023 
 
Comisia juridică 
Nr. 10/30.01.2023 
 
Comisia cultură 
Nr. 10/30.01.2023 
 

Birou Viceprimar 
 
Stanca Vasile 
 
Nr.341/17.01.2023 

  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.10/30.01.2023 

11. 73565/29.01.2022 Primar 
Mușat Daniel 

Aprobarea 
Regulamentului 
local de implicare a 

Comisia buget 
Nr.11/30.01.2023 
 
Comisia juridică 

Compartiment juridical 
și resurse umane 
 
Consilier juridic, 

  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.11/30.01.2023 



 

publicului  în  
elaborarea sau 
actualizarea 
planurilor de 
urbanism şi 
amenajare a 
teritoriului comunei 
Milcoiu. 
 

Nr. 11/30.01.2023 
 
Comisia cultură 
Nr. 11/30.01.2023 
 

 Lăcureanu Iulia- 
Andreea 
 
Nr.371/18.01.2023 

12. 308/16.01.2023 Primar 
Mușat Daniel 

Alegerea 
președintelui de 
ședință 

 

Comisia buget 
Nr.12/30.01.2023 
 
Comisia juridică 
Nr. 12/30.01.2023 
 
Comisia cultură 
Nr. 12/30.01.2023 
 

Secretar general UAT 
Duțu Adelina- Simona 
 
Nr.342/17.01.2023 

  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.12/30.01.2023 

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



 

 
 
 
 
 
 
 

 


