
REGISTRUL1 

pentru evidenta proiectelor de hotărâri ale consiliului local 

pe anul 2021 

  

Nr. de 

înregis

trare 

Data 

înregistrării 

Funcția, 

prenumele si 

numele 

inițiatorului 

Titlul proiectului de 

hotărâre a 

consiliului local 

Avizele comisiilor de 

specialitate sesizate2 

Structura/Persoana din 

aparatul de specialitate al 

primarului responsabila 

cu elaborarea raportului 

compartimentului de 

resort3 

Alte avize 

necesare 

conform 

legii4 

Numărul de 

amendamente5 

Data 

dezbaterii 

in ședința 

consiliului 

local 

Finalizarea 

procedurii6 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  31.12.2020 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

amenajamentului 

pastoral pentru toate 

pajiștile permanente 

aflate în unitatea 

administrativ-

teritorială Comuna 

Păușești-Măglași 

 Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment Registrul 

agricol 

Inspector Marian 

CONSTANTINESCU 

9404 / 31.12.2020 

- -  24.02.2021 

 Adoptat prin 

HCL nr. 6 / 

24.02.2021 

2.  18.01.2021 Primar, 
Reactualizarea 

Planului de Analiza 

și Acoperire a 

 Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

Compartiment S.V.S.U. 

Inspector Mihail BĂIAȘU 
- -  24.02.2021 

 Adoptat prin 

HCL nr. 7 / 

24.02.2021 

 
1 Registrele pe fiecare an se țin in format electronic. 
2 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate sesizata, precum si cu numărul si data avizului din partea comisiei de specialitate. 
3 Se completează cu denumirea structurii, așa cum este aceasta trecuta în structura funcționala a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, sau cu funcția, prenumele si 

numele persoanei de specialitate care realizează raportul compartimentului de resort, precum si numărul si data înregistrării acestuia. 
4 Se trec emitentul si numărul si data înregistrării avizului la emitent. 
5 Se completează cu numărul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliului local. 
6 In cazul in care inițiatorul își retrage proiectul de hotărâre a consiliului local se face mențiunea „retras“. In cazul in care proiectul de hotărâre a consiliului local este respins 

se completează cu mențiunea „respins“, iar in cazul adoptării se face mențiunea „adoptat prin Hotărârea nr. ....../.........“. 



Alexandru-

Dorel DEDIU 

Riscurilor din zona 

de competență a 

Comitetului Local 

pentru Situații de 

Urgență al Comunei 

Păușești-Măglași 

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor 

374 / 18.01.2021 

3.  20.01.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 Înființarea 

Serviciului social 

“Centru de zi de 

asistență și 

recuperare” și 

Serviciul social 

“Unitate de îngrijiri 

la domiciliu” 

 Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Compartiment Achiziții 

publice 

Consilier achiziții publice 

Antuza Larisa BÎRSAN 

467 / 20.01.2021 

- -  24.02.2021 

 Adoptat prin 

HCL nr. 8 / 

24.02.2021 



4. 28.01.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Constituirea 

Comisiei Tehnice 

de Amenajare a 

Teritoriului și 

Urbanism a 

Comunei Păuşeşti-

Măglaşi, precum și 

aprobarea 

Regulamentului de 

organizare și 

funcționare a 

Comisiei Tehnice 

de Amenajare a 

Teritoriului și 

Urbanism 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Compartiment S.V.S.U. 

Inspector Mihail BĂIAȘU 

780 / 28.01.2021 

- -  24.02.2021 

 Adoptat prin 

HCL nr. 9 / 

24.02.2021 

5. 17.02.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea contului 

anual de execuție a 

bugetului local și a 

situațiilor financiare 

anuale la 

31.12.2020 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate – Buget - 

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

1496 / 17.02.2021 

- - 25.03.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 10 / 

25.03.2021 

6. 17.02.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Utilizarea 

excedentului 

bugetului local la 

data de 31.12.2020 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

Compartiment 

Contabilitate – Buget - 

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

1498 / 17.02.2021 

- - 25.03.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 12 / 

25.03.2021 



protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

7. 24.02.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

rezultatelor 

inventarierii 

bunurilor ce se află 

în proprietatea 

Comunei Păușești-

Măglași la sfârșitul 

anului 2020 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate – Buget - 

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

1798 / 24.02.2021 

- - 25.03.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 11 / 

25.03.2021 

8. 25.02.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

achiziționării unor 

servicii juridice de 

consultanță, de 

asistență și/sau de 

reprezentare pentru 

apărarea intereselor 

Comunei Păușești-

Măglași și ale 

autorităților publice 

locale din Comuna 

Păușești-Măglași 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Compartiment Achiziții 

publice 

Consilier Achiziții 

Publice 

Antuza Larisa BÎRSAN 

1886 / 25.02.2021 

- - 25.03.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 13 / 

25.03.2021 



9. 04.03.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

Regulamentului de 

organizare și 

funcționare a 

Consiliului Local al 

Comunei Păușești-

Măglași 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

Secretarul general al 

comunei  

Mihaela-Florela 

POPESCU 

1990 / 04.03.2021 

- - 22.04.2021 

Aprobat prin 

HCL nr. 

15/22.04.2021 

10. 10.03.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea indexării 

impozitelor și 

taxelor locale, care 

consta într-o 

anumită sumă în lei 

sau care este 

stabilită pe baza 

unei anumite sume 

în lei, pentru anul 

2022 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

Compartiment Taxe și 

impozite 

Inspector Petre-Octavian 

STANCA 

2132 / 10.03.2021 

- - 22.04.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 18/ 

22.04.2021 



liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

 

11. 12.03.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

organigramei si 

statului de funcții 

din aparatul de 

specialitate al 

primarului comunei 

Păușești-Măglași 

pentru anul 2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

 

Secretarul general al 

comunei Mihaela-Florela 

POPESCU 

2201 / 12.03.2021 

- - 22.04.2021 

Adoptat prin 

HCL nr.  19/ 

22.04.2021 

12. 12.03.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Stabilirea salariilor 

de bază ale 

funcțiilor 

contractuale din 

cadrul Serviciilor 

sociale “Centru de 

zi de asistență și 

recuperare” și  “” 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Secretarul general al 

comunei Mihaela-Florela 

POPESCU 

2205 / 12.03.2021 

- - 22.04.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 20/ 

22.04.2021 



13. 18.03.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Darea în folosință 

gratuită Cabinetului 

Medical Veterinar 

Dr. Anicescu 

Viorel, a spațiului 

din imobilul 

“Remiză PSI” 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

Compartiment Taxe și 

impozite 

Inspector Petre-Octavian 

STANCA 

2355 / 18.03.2021 

- - 25.03.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 14 / 

25.03.2021 

14. 18.03.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

numărului de 

asistenți personali ai 

persoanelor cu 

handicap grav 

pentru anul 2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment Asistență 

socială 

Inspector Carmen-

Magdalena UȚĂ 

2391 / 18.03.2021 

- - 22.04.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 23/ 

22.04.2021 



15. 23.03.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

bugetului local al 

Comunei Păușești-

Măglași pe anul 

2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate – Buget – 

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

2482 / 23.03.2021 

- - 22.04.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 16/ 

22.04.2021 

16. 23.03.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Alocarea sumei de 

5.000 lei din 

bugetul local pe 

anul 2021 pentru 

premierea domnului 

Aurelian 

MATEESCU, 

veteran de război, la 

împlinirea vârstei de 

100 ani 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment Asistență 

socială 

Inspector Carmen-

Magdalena UȚĂ 

2438 / 23.03.2021 

- - 22.04.2021 

Adoptat prin 

HCL nr.  21/ 

22.04.2021 

17. 25.03.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

cuantumului si a 

numărului de burse 

școlare pentru elevii 

din unitățile de 

învățământul 

preuniversitar de 

stat din Comuna 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

Compartiment 

Contabilitate – Buget – 

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

2605 / 23.03.2021 

- - 22.04.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 22/ 

22.04.2021 



Păușești-Măglași, în 

anul școlar 2020-

2021  

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

18. 08.04.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Alegerea 

președintelui de 

ședință pe lunile 

mai, iunie, iulie 

2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

Compartiment 

Monitorizarea 

procedurilor dministrative 

Inspector Dragoș-

Constantin TISOAICĂ 

- - 22.04.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 24 / 

22.04.2021 

19. 13.04.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea execuției 

bugetului local de 

venituri si cheltuieli 

al Comunei 

Păuşeşti-Măglaşi la 

data de 31.03.2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localității, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

3099/13.04.2021 

- - 22.04.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 17 / 

22.04.2021 



20. 13.04.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea Planului 

de pază al Comunei 

Păuşeşti-Măglaşi 

pentru anul 2021 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Compartiment 

Monitorizarea 

procedurilor 

administrative 

Inspector Dragoș-

Constantin TISOAICĂ 

3118/13.04.2021 

- - 26.05.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 25 / 

26.05.2021 

21. 20.04.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aderarea şi 

participarea 

Comunei Păuşeşti-

Măglaşi, judeţul 

Vâlcea la 

parteneriatul 

constituit de 

Asociaţia Grupul de 

Acţiune Locală 

"Microregiunea 

Horezu"  

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

Compartiment Achiziții 

publice 

Consilier achiziții publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

3524/20.04.2021 

- - 

26.05.2021 Adoptat prin 

HCL nr. 26 / 

26.05.2021 

22. 21.04.2021 

Consilier local, 

Marian 

VLĂDULESCU 

Premierea elevilor 

unităţilor de 

învăţământ 

preuniversitar de 

stat din comuna 

Păuşeşti-Măglaşi, la 

absolvirea 

gimnaziului şi la 

evaluarea naţională 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment Cultură 

Referent Roxana 

BOGOSLOV 

3337/21.04.2021 

- - 

26.05.2021 Adoptat prin 

HCL nr. 27 / 

26.05.2021 



în anul şcolar 2020-

2021 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

23. 10.05.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului local al 

comunei Păușești-

Măglași pe anul 

2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

3731/10.05.2021 

- - 26.05.2021 

 

 

Adoptat prin 

HCL nr. 28 / 

26.05.2021 

24. 27.05.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Mandatarea 

reprezentantului 

Comunei Păușești-

Măglași, în 

Adunarea Generală 

a Asociației de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

”APA Vâlcea”, să 

aprobe prețul pentru 

apa potabilă și 

tariful pentru 

canalizare-epurare 

pentru serviciile 

publice de 

alimentare cu apă și 

de canalizare-

epurare furnizate de 

Apavil S.A. pe 

întreaga arie de 

operare și 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

 

Compartiment Achiziții 

publice 

Consilier achiziții publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

4187/27.05.2021 

- - 29.06.2021 

 

 

 

 

 

Adoptat prin 

HCL nr. 29 / 

29.06.2021 



modificarea 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 

25. 23.06.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului local al 

comunei Păușești-

Măglași pe anul 

2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

4864/23.06.2021 

- - 29.06.2021 

 

 

 

Adoptat prin 

HCL nr. 30 / 

29.06.2021 

26. 29.06.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

Strategiei de 

dezvoltare 

economico-socială a 

comunei Păușești-

Măglași, pentru 

perioada 2021 - 

2027 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment Achiziţii 

publice 

Consilier achiziţii publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

5043/29.06.2021 

- - 28.07.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 31 / 

28.07.2021 



Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

27.  

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Alegerea 

președintelui de 

ședință pe lunile 

august, septembrie, 

octombrie 2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

Compartiment 

Monitorizarea 

procedurilor 

administrative 

Inspector Dragoș-

Constantin TISOAICĂ 

- - 28.07.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 32 / 

28.07.2021 



socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

28.  

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea execuţiei 

bugetului local de 

venituri şi cheltuieli 

al Comunei 

Păuşeşti-Măglaşi la 

data de 30.06.2021 

 

 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

5460/19.07.2021 

- - 28.07.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 33 / 

28.07.2021 

29. 26.07.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului local al 

comunei Păușești-

Măglași pe anul 

2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

4864/23.06.2021 

- - 05.08.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 34 / 

05.08.2021 



30. 04.08.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Acordarea unui 

mandat special 

reprezentantului 

UAT Comuna 

Păuşeşti-Măglaşi_în 

Adunarea Generală 

a Asociației de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

”APA Vâlcea” în 

vederea exprimării 

votului cu privire la 

primirea Comunei 

Fârtățești în cadrul 

Asociației, precum 

și la modificarea și 

completarea Actului 

Constitutiv și a 

Statutului 

Asociației, cu 

modificarile și 

completările 

ulterioare 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

 

Compartiment 

Monitorizarea 

procedurilor 

administrative 

Inspector Dragoș 

TISOAICĂ 

6034/04.08.2021 

- - 05.08.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 35 / 

05.08.2021 

31. 30.08.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Modificarea 

organigramei 

şi statului de 

funcţii din 

aparatul de 

specialitate al 

primarului 

comunei 

Păuşeşti-

Măglaşi, 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

Compartiment Resurse 

umane 

Inspector Diana VELEA 

6740/30.08.2021 

- - 30.09.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

36/30.09.2021 



pentru anul 

2021 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

32. 30.08.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Modificarea și 

completarea 

Regulamentului de 

organizare şi 

funcţionare a 

Serviciilor sociale 

,,Centru de zi de 

asistență și 

recuperare Păușești–

Măglași,,  şi 

,,Unitate de îngrijiri 

la domiciliu pentru 

personae vîrstnice,, 

 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Compartiment Asistență 

socială 

Inspector Carmen-

Magdalena UȚĂ 

 6742/30.08.2021 

- - 30.09.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

37/30.09.2021  

33. 02.09.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Desemnare 

reprezentanţi în 

Consiliul de 

administraţie al 

Şcolii Gimnaziale 

,,Achim Popescu ,, 

 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement 

 

Compartiment Cultură 

Referent Elena-Roxana 

BOGOSLOV 

6832/02.09.2021 

- - 30.09.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

38/30.09.2021  



 

 

34. 23.09.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului local al 

comunei Păușești-

Măglași pe anul 

2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

 /23.09.2021 

- - 30.09.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

39/30.09.2021  

35. 27.09.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Premierea sportivei 

Laura-Maria DABU 

pentru performanța 

sportivă deosebită 

obținută la 

Campionatul 

Mondial de 

Pawerlifting-

categoria 84kg-

juniori-Oradea 2021 

 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement 

 

Compartiment Cultură 

Referent Elena-Roxana 

BOGOSLOV 

6862/27.09.2021 

- - 28.10.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

40/28.10.2021 



36. 28.09.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Alegerea 

președintelui de 

ședință pe lunile 

noiembrie, 

decembrie 2021 

 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

Compartiment 

Monitorizarea 

procedurilor 

administrative 

Inspector Dragoș 

TISOAICĂ 

7479/28.09.2021 

- - 28.10.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

41/28.10.2021 

37.  21.10.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului local al 

comunei Păușești-

Măglași pe anul 

2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

 8046/21.10.2021 

- - 28.10.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

42/28.10.2021 

38.  20.10.2021 Primar, 

Aprobarea execuţiei 

bugetului local de 

venituri şi cheltuieli 

al Comunei 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

- - 28.10.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

43/28.10.2021 



Alexandru-

Dorel DEDIU 

Păuşeşti-Măglaşi la 

data de 30.09.2021 

 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Inspector Elena BOJIN 

8038/10.2021 

39. 22.10.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea cererii de 

finanțare și a 

devizului general 

estimativ pentru 

obiectivul de 

investiții 

„Modernizare 

drumuri de interes 

local în comuna 

Păușești-Măglași, 

județul Vâlcea”, prin 

Programul Național 

de Investiții 

,,Anghel Saligny,, 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

 

Compartiment Achiziţii 

publice 

Consilier achiziţii publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

8087/22.10.2021 

- - 28.10.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

44/28.10.2021 

40. 22.10.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea cererii de 

finanțare și a 

devizului general 

estimativ pentru 

obiectivul de 

investiții 

„Reabilitare 

drumuri de interes 

local L=4,9 km în 

comuna Păușești-

Măglași, județul 

Vâlcea,, , prin 

Programul Național 

de Investiții 

,,Anghel Saligny,, 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

 

Compartiment Achiziţii 

publice 

Consilier achiziţii publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

8085/22.10.2021 

- - 28.10.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

45/28.10.2021 



41. 01.11.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Desemnarea 

reprezentantului 

Consiliului Local al 

Comunei Păuşeşti-

Măglaşi  ca membru 

în Comisia de 

evaluare a probei de 

interviu pentru  

ocuparea funcţiei de 

director al Şcolii 

Gimnaziale 

,, Achim Popescu ,,    

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

Compartiment Cultură 

Referent Elena-Roxana 

BOGOSLOV 

 8296/01.11.2021 

- - 05.11.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

46/05.11.2021 

42. 01.11.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

investiției ,,Stopare 

alunecare de teren și 

apărare – platformă 

drum communal DC 

165, conductă de 

apă potabilă și rețea 

de gaze naturale în 

satul Coasta; stopare 

eroziuni de mal 

pârâul Cheia și 

lucrări de mal drept 

(0,15 km) și mal 

stâng (0,2 km), 

punctul ,,Drăgușin,, 

, sat Valea Cheii, în 

comuna Păușești-

Măglași, județul 

Vâlcea,,  și a  

devizului general 

privind cheltuielile 

necesare realizării 

investiției 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

 

Compartiment Achiziţii 

publice 

Consilier achiziţii publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

8315/01.11.2021 

- - 05.11.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

47/05.11.2021 



43. 03.11.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

impozitelor şi 

taxelor locale, 

precum și a taxelor 

speciale pentru anul 

fiscal 2022 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

 

Compartiment Taxe și 

impozite 

Inspector Petre-Octavian 

STANCA 

8453  din 03.11.2021 

- -   

Adoptat prin 

H.C.L. nr.   

50/15.12.021 

44. 08.11.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

proiectului rețelei 

școlare a unităţilor 

de învăţământ 

preuniversitar de 

stat la nivelul 

comunei Păuşeşti-

Măglaşi pe anul 

şcolar 2022-2023, în 

vederea emiterii 

avizului conform de 

către Inspectoratul 

Școlar Județean 

Vâlcea 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

Compartiment Cultură 

Referent Elena-Roxana 

BOGOSLOV 

8617 /09.11.2021 

- - 23.11.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

48/23.11.2021 



45. 19.11.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Modificarea și 

completarea 

Regulamentului de 

organizare şi 

funcţionare a 

Serviciilor sociale 

,,Centru de zi de 

asistență și 

recuperare Păușești–

Măglași,,  şi 

,,Unitate de îngrijiri 

la domiciliu pentru 

persoane vârstnice,, 

 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Compartiment Asistență 

socială 

Inspector Carmen-

Magdalena UȚĂ 

 6742/30.08.2021 

- - 23.11.2021 Respins 

46. 19.11.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului local al 

comunei Păușești-

Măglași pe anul 

2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

 8888/19.11.2021 

- - 23.11.2021 

Adoptat prin 

HCL nr. 

49/23.11.2021 

47. 24.11.2021 Primar, 

Modificarea și 

completarea 

Regulamentului de 

organizare şi 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

Compartiment Asistență 

socială 
- -  

Adoptat prin 

HCL nr. 

51/15.12.2021 



Alexandru-

Dorel DEDIU 

funcţionare a 

Serviciilor sociale 

,,Centru de zi de 

asistență și 

recuperare Păușești–

Măglași,,  şi 

,,Unitate de îngrijiri 

la domiciliu pentru 

persoane vârstnice,, 

 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Inspector Carmen-

Magdalena UȚĂ 

 6742/24.11.2021 

48. 02.12.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

  Alocarea sumei de 

20.000 lei pentru 

pentru organizarea 

și desfășurarea 

serbării „Pomul de 

Crăciun”, 

 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Viceprimar 

9140/02.12.2021 
- -  

Adoptat prin 

HCL nr. 

52/15.12.2021 

49. 02.12.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului local al 

comunei Păușești-

Măglași pe anul 

2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

  9175/02.12.2021 

- -  

Adoptat prin 

HCL nr. 

53/15.12.2021 



gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

50. 02.12.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea execuției 

bugetului local la 

data de 10.12.2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

  9178/02.12.2021 

- -  

Adoptat prin 

HCL nr. 

54/15.12.2021 

51. 02.12.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Alegerea 

președintelui de 

ședință pe lunile 

ianuarie, februarie, 

martie 2022 

Comisia de programe 

de dezvoltare 

economico-socială, 

buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Compartiment 

Monitorizarea 

procedurilor 

administrative 

Inspector Dragoș 

TISOAICĂ 

9172/02.12.2021 

- -  

Adoptat prin 

HCL nr.   

55/15.12.2021 



          

52. 08.12.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Modificarea 

organigramei şi 

statului de funcţii 

din aparatul de 

specialitate al 

primarului comunei 

Păuşeşti-Măglaşi, 

pentru anul 2021 

 

Comisia pentru 

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor 

Compartiment Resurse 

umane 

Inspector Maria+Diana 

VELEA 

9366/08.12.2021 

- -  

Adoptat prin 

HCL nr.   

56/15.12.2021 

53. 21.12.2021 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului local al 

comunei Păușești-

Măglași pe anul 

2021 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate-Buget-

Finanțe 

Inspector Elena BOJIN 

  9775/21.12.2021 

- -  

Adoptat prin 

HCL nr.   

57/23.12.2021 

54. 21.12.2021 

 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea Planului 

de acţiuni sau de 

lucrări de interes 

local pentru 

repartizarea orelor 

de muncă calculate 

în funcţie de 

cuantumul 

ajutorului social, 

pentru anul 2022 

 

 

Compartiment Asistență 

socială 

Inspector Carmen-

Magdalena UȚĂ 

  9418/ 21.12.2021 

   
Adoptat prin 

HCL nr.    

55. 21.12.2021 
Primar, Reactualizarea 

Planului de Analiza 

şi Acoperire a 

 
Compartiment SVSU    

Adoptat prin 

HCL nr.    



Alexandru-

Dorel DEDIU 

Riscurilor din zona 

de competenţă a 

Comitetului Local 

pentru Situaţii de 

Urgenţă al Comunei 

Păuşeşti-Măglaşi 

 

 

Inspector Mihail BĂIAŞU 

  9419/ 21.12.2021 

 


