
REGISTRUL 

pentru evidenta hotărârilor consiliului local 

pe anul 2021 

   

Nr. de 

ordine 
Data adoptării 

Data intrării 

in vigoare 
Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local 

Funcția, prenumele si numele 

inițiatorului 

Evenimente ulterioare 

adoptării 

0 1 2 3 4 5 

1. 27.01.2021 27.01.2021 

 Organizarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ de pe raza comunei Păuşeşti-

Măglaşi, în anul școlar 2021-2022 

Primar   

2. 27.01.2021 27.01.2021 
 Stabilirea unor măsuri privind liberul acces la 

informațiile de interes public 
Primar   

3. 27.01.2021 27.01.2021 

 Aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă calculate în funcție de cuantumul 

ajutorului social pentru anul 2021 

Primar   

4. 27.01.2021 27.01.2021 

Aprobarea tarifului distinct de colectare, 

transport, sortare, procesare și valorificare a 

deșeurilor reciclabile în localitatea Păuşeşti-

Măglaşi 

Primar  

5. 27.01.2021 27.01.2021 Alegerea președintelui de ședință Primar  

6. 24.02.2021 24.02.2021 

Aprobarea amenajamentului pastoral pentru 

toate pajiștile aflate în UAT Comuna Păuşeşti-

Măglaşi 

Primar  

7. 24.02.2021 24.02.2021 

Reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire 

a Riscurilor din zona de competență a 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență al 

Comunei Păuşeşti-Măglaşi 

Primar  

8. 24.02.2021 24.02.2021 

Înființarea Serviciului social ,,Centru de zi de 

asistență socială și recuperare Păuşeşti-

Măglaşi,, și  Serviciul social ,,Unitate de 

îngrijiri la domiciliu,, 

Primar  

9. 24.02.2021 24.02.2021 

Constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism a Comunei Păuşeşti-

Măglaşi, precum și aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice 

de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 

Primar  



10. 25.03.2021 25.03.2021 

Aprobarea contului anual de execuție a 

bugetului local și a situațiilor financiare anuale 

la 31.12.2020 

Primar  

11. 25.03.2021 25.03.2021 

Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce 

se află în proprietatea Comunei Păușești-

Măglași la sfârșitul anului 2020 

Primar  

12. 25.03.2021 25.03.2021 
Utilizarea excedentului bugetului local la data 

de 31.12.2020 
Primar  

13. 25.03.2021 25.03.2021 

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 

Primar  

14. 25.03.2021 25.03.2021 

Darea în folosință gratuită Cabinetului Medical 

Veterinar Dr. Anicescu Viorel, a spațiului din 

imobilul “Remiză PSI” 

Primar  

15. 22.04.2021 

 

22.04.2021 

Aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local al Comunei 

Păușești-Măglași 

Primar 

 

16. 

22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea bugetului local al Comunei Păușești-

Măglași pentru anul 2021 și a estimărilor pentru 

anii  2022-2024          

Primar 

 

17. 

22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea execuției bugetului local de venituri 

și cheltuieli al Comunei Păușești-Măglași la 

data de 31.03.2021 

Primar 

 

18. 
22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea indexării impozitelor și taxelor 

locale, pentru anul 2022 

Primar 
 

19. 

22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Păuşeşti-Măglaşi, pentru anul 2021 

Primar 

 

20. 

22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea salariilor de bază ale funcţiilor 

contractuale din cadrul Serviciilor sociale 

,,Centru de zi de asistenţă şi recuperare Păuşeşti-

Măglaşi,, şi ,,Unitate de îngrijiri la domiciliu,, 

Primar 

 



21. 

22.04.2021 22.04.2021 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 

Primar 

 

22. 

22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 

şcolare pentru elevii din unităţile de învăţîmânt 

preuniversitar de stat din Comuna Păuşeşti-

Măglaşi, în anul şcolar 2020-2021 

Primar 

 

23. 
22.04.2021 22.04.2021 Stabilirea numărului de asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021 

Primar 
 

24. 
22.04.2021 22.04.2021 Alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile mai, 

iunie, iulie 2021 

Primar 
 

25. 26.05.2021 
26.05.2021 Aprobarea Planului de pază al Comunei 

Păuşeşti-Măglaşi pentru anul 2021 

Primar 
 

26. 

26.05.2021 26.05.2021 Aderarea şi participarea Comunei Păuşeşti-

Măglaşi, judeţul Vâlcea la parteneriatul 

constituit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 

"Microregiunea Horezu"  

Primar 

 

27. 

26.05.2021 26.05.2021 Premierea elevilor unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Păuşeşti-

Măglaşi, la absolvirea gimnaziului şi la 

evaluarea naţională în anul şcolar 2020-2021 

Primar 

 

28. 
26.05.2021 26.05.2021 Rectificarea bugetului local al comunei 

Păușești-Măglași pe anul 2021 

Primar 
 

29. 29.06.2021 

29.06.2021 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 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 

Primar 

 



30. 29.06.2021 
29.06.2021 Rectificarea bugetului local al comunei 

Păușești-Măglași pe anul 2021 

Primar 
 

31. 28.07.2021 28.07.2021 

Aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-

socială a comunei Păuşeşti-Măglaşi, pentru 

perioada 2021 – 2027 

Primar  

32. 
28.07.2021 28.07.2021 Alegerea președintelui de ședință pe lunile 

august, septembrie, octombrie 2021 

Primar 
 

33. 

28.07.2021 28.07.2021 Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri 

şi cheltuieli al Comunei Păuşeşti-Măglaşi la 

data de 30.06.2021 

Primar 

 

34. 05.08.2021 05.08.2021 
Rectificarea bugetului local al comunei 

Păușești-Măglași pe anul 2021 

Primar 
 

35. 05.08.2021 05.08.2021 

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 

Primar 

 

36. 30.09.2021 30.09.2021 

Modificarea organigramei şi statului de funcţii 

din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Păuşeşti-Măglaşi, pentru anul 2021 

Primar 

 

37. 

30.09.2021 30.09.2021 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,, 

Primar 

 

38. 

30.09.2021 30.09.2021 Desemnare reprezentanţi în Consiliul de 

administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Achim 

Popescu ,, 

Primar 

 

39. 

 

30.09.2021 30.09.2021 Rectificarea bugetului local al comunei 

Păușești-Măglași pe anul 2021 

Primar 
 

40. 28.10.2021 28.10.2021 

Premierea sportivei Laura-Maria DABU pentru 

performanța sportivă deosebită obținută la 

Campionatul Mondial de Pawerlifting-categoria 

84kg-juniori-Oradea 2021 

Primar 

 



41. 28.10.2021 28.10.2021 
Alegerea președintelui de ședință pe lunile 

noiembrie, decembrie 2021 

Primar 
 

42. 28.10.2021 28.10.2021 
Rectificarea bugetului local al comunei 

Păușești-Măglași pe anul 2021 

Primar 
 

43. 28.10.2021 28.10.2021 

Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri 

şi cheltuieli al Comunei Păuşeşti-Măglaşi la 

data de 30.09.2021 

Primar 

 

44. 28.10.2021 28.10.2021 

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,, 

Primar 

 

45. 28.10.2021 28.10.2021 

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,, 

Primar  

46. 05.11.2021 

 

 

05.11.2021 

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 ,,    

 

 

Primar  

47. 05.11.2021 

 

 

 

 

 

05.11.2021 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Primar 
 

48. 23.11.2021 23.11.2021 

Aprobarea proiectului rețelei școlare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul 

comunei Păuşeşti-Măglaşi pe anul şcolar 2022-

2023, în vederea emiterii 

Primar  



49. 23.11.2021 23.11.2021 
Rectificarea bugetului local al comunei 

Păușești-Măglași pe anul 2021 
Primar  

50. 15.12.2021 15.12.2021 
Aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum 

și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2022 

Primar 
 

51. 15.12.2021 15.12.2021 

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,, 

Primar 

 

52. 15.12.2021 15.12.2021 

Alocarea sumei de 20.000 lei pentru pentru 

organizarea și desfășurarea serbării „Pomul de 

Crăciun”, 

Primar 

 

53. 15.12.2021 15.12.2021 
Rectificarea bugetului local al comunei 

Păușești-Măglași pe anul 2021  

Primar 
 

54. 

 
15.12.2021 15.12.2021 

Aprobarea execuției bugetului local la data de 

10.12.2021 

Primar 
 

55. 15.12.2021 15.12.2021 
Alegerea președintelui de ședință pe lunile 

ianuarie, februarie, martie 2022 

Primar 
 

56. 15.12.2021 15.12.2021 

Modificarea organigramei şi statului de funcţii 

din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Păuşeşti-Măglaşi, pentru anul 2021 

Primar 

 

57. 23.12.2021 23.12.2021 
Rectificarea bugetului local al comunei Păușești-

Măglași pe anul 2021  

Primar 
 

 


