
REGISTRUL 

pentru evidenta proiectelor de hotărâri ale consiliului local 

pe anul 2022 

  

Nr. de 

înregis

trare 

Data 

înregistrării 

Funcția, 

prenumele si 

numele 

inițiatorului 

Titlul proiectului de 

hotărâre a 

consiliului local 

Avizele comisiilor de 

specialitate sesizate1 

Structura/Persoana din 

aparatul de specialitate al 

primarului responsabila 

cu elaborarea raportului 

compartimentului de 

resort2 

Alte avize 

necesare 

conform 

legii3 

Numărul de 

amendamente4 

Data 

dezbaterii 

in ședința 

consiliului 

local 

Finalizarea 

procedurii5 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 10.01.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Ajustarea tarifului 

pentru serviciul 

public de salubrizare 

Comisia pentru 

programe de dezvoltare 

economico-socială, 

buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Viceprimarul comunei 

Adrian-Teodor HOGEA 

245/10.01.2022 

- - 10.02.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

4/10.02.2022 

2 11.01.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea bugetului 

local al Comunei 

Păuşeşti-Măglaşi pe 

anul 2022 și a 

Comisia pentru 

programe de dezvoltare 

economico-socială, 

buget-finanţe, 

Compartiment 

Contabilitate  

Elena BOJIN 

- - 10.02.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

5/10.02.2022 

 
1 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate sesizata, precum si cu numărul si data avizului din partea comisiei de specialitate. 
2 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. 
3 Se trec emitentul si numărul si data înregistrării avizului la emitent. 
4 Se completează cu numărul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliului local. 
5 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. ....../.........“. 



estimărilor pentru 

anii 2023-2025 

 

 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

303/11.01.2022 

3 18.01.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea rețelei 

școlare a unităţilor 

de învăţământ 

preuniversitar de 

stat de la nivelul 

comunei Păuşeşti-

Măglaşi pe anul 

şcolar 2022-2023 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

Compartiment Cultură 

Referent Elena-Roxana 

BOGOSLOV 

525 /18.01.2022 

- - 10.02.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

6/10.02.2022 

 

4 
28.01.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Utilizarea 

excedentului 

bugetului local 

înregistrat la data de 

31.12.2021 

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 

Elena BOJIN 

3764/28.01.2022 

- - 10.02.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

7/10.02.2022 

5 02.02.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

organigramei şi a 

statului de funcţii ale 

aparatului de 

specialitate al 

primarului comunei 

Păuşeşti-Măglaşi, 

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 

Compartiment Resurse 

umane 

Diana-Maria VELEA 

915/02.02.2022 

- - 10.03.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

9/17.03.2022 



Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

6 02.02.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

numărului de 

asistenţi personali ai 

persoanelor cu 

handicap grav 

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 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Compartiment Resurse 

umane 

Diana-Maria VELEA 

924/02.02.2022 

- - 10.03.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

10/17.03.2022 

7 09.02.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

rezultatelor 

inventarierii 

bunurilor ce se află 

în proprietatea 

Comunei Păuşeşti-

Măglaşi la sfârşitul 

anului 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 

Elena BOJIN 

 3764/28.01.2022 

- - 10.02.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

11/17.03.2022 



8 17.02.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului comunei 

Păuşeşti-Măglaşi pe 

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 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 1451/17.02.2022 

- - 22.02.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

8/22.02.2022 

9 17.02.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Alegerea 

președintelui de 

ședință pentru 

perioada aprilie-

iunie 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 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement  

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Compartiment 

Monitorizarea 

procedurilor dministrative 

Inspector Dragoș-

Constantin TISOAICĂ 

1497/17.02.2022 

- - 17.03.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

12/17.03.2022 

10 02.03.2022 Primar, 

Aprobarea Planului 

Urbanistic  Zonal 

pentru ,,Introducere 

teren în intravilan 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

Compartiment Urbanism-

Amenajarea teritoriului 
- - 14.04.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.   

/14.04.2022 



Alexandru-

Dorel DEDIU 

pentru construire 

spații mică 

producție și cazare 

sezonieră (foișor, 

cabane), ziduri de 

sprijin și 

împrejmuire teren,, 

 

 

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 cetățenilor 

Inspector Mihail BĂIAȘU 

 1832/02.03.2022 

11 03.03.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Indexarea 

impozitelor și 

taxelor locale pentru 

anul 2023 cu rata 

inflației de 5,1% 

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 Taxe și 

impozite 

Inspector Maria ZANFIR-

STROE 

 1857/03.03.2022 

- - 14.04.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.   

/14.04.2022 

12 09.03.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Acordare ajutor de 

urgență pentru 

sprijinirea familiei 

doamnei Eugenia 

POPESCU, 

constând în 

materiale de 

construcții 

 

 

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, 

Compartiment Asistență 

socială 

Inspector Carmen-

Magdalena UȚĂ 

  2037/09.03.2022 

- - 17.03.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.   

13/17.03.2022 



protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement  

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

13 

 
09.03.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului comunei 

Păuşeşti-Măglaşi pe 

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 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 2068/09.03.2022 

- - 17.03.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.   

14/17.03.2022 

14 

 
11.03.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea cererii de 

finanțare și a 

devizului general 

estimativ pentru 

obiectivul de 

investiții „Extindere 

sistem de distribuție 

gaze naturale 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 Achiziții 

publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

 2122/11.03.2022 

- - 17.03.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.   

15/17.03.2022 



 

15 
29.03.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

cuantumului si a 

numarului de burse 

scolare pentru elevii 

din unitatile de 

invatamant 

preuniversitar de 

stat din Comuna 

Pausesti-Maglasi in 

anul scolar 2021-

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 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 2671/29.03.2022 

- -  25.05.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.    

21/25.05.2022 

16 29.03.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea contului 

anual de execuție a 

bugetului local și a 

situațiilor financiare 

anuale la 31.12.2021 

 

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 

Elena BOJIN 

 2673/29.03.2022 

- -  25.05.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.    

22/25.05.2022 

17  

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului comunei 

Păuşeşti-Măglaşi pe 

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 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 2786/01.04.2022 

- -  14.04.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.    

18/14.04.2022 



18  

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea execuţiei 

bugetului local de 

venituri şi cheltuieli 

al Comunei 

Păuşeşti-Măglaşi la 

data de 31.03.2022 

 

 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 2788/ 01.04.2022 

- -  14.04.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.    

19/14.04.2022 

19 31.03.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Modificarea și 

completarea 

Regulamentului de 

organizare şi 

funcţionare a 

Serviciului social 

,,Unitate de îngrijiri 

la domiciliu pentru 

persoane vârstnice,, 

 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement  

 

Compartiment Asistență 

socială 

 Carmen-Magdalena UȚĂ 

  2725/31.03.2022 

- - 25.05.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.    

23/25.05.2022 

 

20 11.04.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Stabilirea salariilor 

de bază aferente 

funcţiilor din cadrul 

familiei 

ocupaţionale 

„Administraţie”, 

utilizate în 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 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

Resurse umane 

Diana-Maria VELEA 

 3008/ 11.04.2022 

- - 14.04.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.    

20/14.04.2022 

 

 

 

 

 

 



21 25.04.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Revocarea H.C.L. 

nr. 13/2022 privind 

acordare ajutor de 

urgență pentru 

sprijinirea familiei 

doamnei Eugenia 

POPESCU, 

constând în 

materiale de 

construcții 

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Secretarul general al 

comunei 

Mihaela-Florela 

POPESCU 

3437/21.04.2022 

 

- - 25.05.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.             

24/25.05.2022 

 

22  25.04.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Acordare ajutor de 

urgență pentru 

sprijinirea familiei 

doamnei Eugenia 

POPESCU, 

constând în 

materiale de 

construcții 

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 cetățenilor 

Compartiment Asistență 

socială 

 Carmen-Magdalena UȚĂ 

  2725/ 31.03.2022 

- - 25.05.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.    

25/25.05.2022 

 

23  11.05.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Actualizarea 

Anexelor nr.1 și nr. 

2 la H.C.L. nr. 15 

din 17.03.2022 

privind aprobarea 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

- - 25.05.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.     

26/25.05.2022 



cererii de finanțare 

și a devizului 

general estimativ 

pentru obiectivul de 

investiții „Extindere 

sistem de distribuție 

gaze naturale în 

comuna Păușești-

Măglași, județul 

Vâlcea”, prin 

Programul Național 

de Investiții 

,,Anghel Saligny,, 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

 

Compartiment Achiziții 

publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

 3974 / 11.05.2022 

 

 

 

 

 

 

24  28.04.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Actualizarea 

cuantumului 

redevenței aferente 

spațiilor, 

proprietatea privată 

a comunei Păuşeşti-

Măglaşi, în care se 

desfășoară activități 

medicale și conexe 

actului medical, 

situate în incinta 

Dispensarului 

medical 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 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement  

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Compartiment Taxe și 

impozite 

 

Maria ZANFIR-STROE 

   3565/28.04.2022 

- - 16.06.2022 
Respins  

 



25 16.05.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Modificarea 

Anexelor nr. 1 şi nr. 

2 la H.C.L. nr. 9 din 

17.03.2022 privind 

aprobarea 

organigramei şi a 

statului de funcţii ale 

aparatului de 

specialitate al 

primarului comunei 

Păuşeşti-Măglaşi, 

pentru anul 2022 

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

 Compartiment Resurse 

umane 

Diana-Maria VELEA 

4204/16.05.2022 

- - 16.06.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.    

30/16.06.2022 

 

26 16.05.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Alegerea 

președintelui de 

ședință pentru 

perioada iulie-

septembrie 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 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement  

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Compartiment 

Monitorizarea 

procedurilor dministrative 

Inspector Dragoș-

Constantin TISOAICĂ 

4429/16.06.2022 

- - 17.03.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

31/16.06.2022 



27 09.06.2022 

 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului comunei 

Păuşeşti-Măglaşi pe 

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 

 - - 16.06.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

32/16.06.2022 

28 

 

 

 

10.06.2022 

 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea Studiului 

de fezabilitate și a 

indicatorilor 

tehnico-economici 

pentru ,,Proiectul 

regional de 

dezvoltare a 

infrastructurii de apă 

și de apă uzată din 

Județul Vâlcea, în 

perioada 2014-

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 

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Compartiment Achiziții 

publice 

Consilier achiziții 

 Antuza-Larisa BĂRSAN 

4429/16.06.2022 

- - 10.06.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

27/10.06.2022 

29 10.06.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Participarea UAT 

Comuna Păușșeti-

Măglași la 

cofinanțarea 

„Proiectului 

regional de 

dezvoltare a 

infrastructurii de apă 

și apă uzată în 

Județul Vâlcea’’ 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

Compartiment Achiziții 

publice 

Consilier achiziții 

 Antuza-Larisa BĂRSAN 

4429/16.06.2022 

- - 10.06.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

28/10.06.2022 



 protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Primar, 

 

 

 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

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 Comuna 

Păușești-Măglași, 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 

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 cetățenilor 

Compartiment Achiziții 

publice 

Consilier achiziții 

 Antuza-Larisa BĂRSAN 

 

4690/10.06.2022 

- - 10.06.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  

29/10.06.2022 



Contractului de 

delegare a gestiunii 

serviciilor publice 

de alimentare cu apă 

și canalizare 

nr.1/2008, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2022 

 

 

 

 

 

       Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Premierea elevilor 

unităţilor de 

învăţământ 

preuniversitar de 

stat din comuna 

Păuşeşti-Măglaşi, la 

absolvirea 

gimnaziului şi la 

evaluarea naţională, 

în anul şcolar 2021-

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 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement  

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Compartiment Cultură 

Elena-Roxana 

BOGOSLOV 

 

5020/24.06.2022 

- - 26.07.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.    

33/26.07.2022 

 

32 

04.07.2022        Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

Aprobarea execuţiei 

bugetului local de 

venituri şi cheltuieli 

al Comunei 

Păuşeşti-Măglaşi la 

data de 30.06.2022 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 5206 /  04.07.2022 

 

 

- - 26.07.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.      

34/26.07.2022 

 



 

        

 

 

 

 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

 

  

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

18.07.2022 

       

 

      Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

 

Modificarea Anexei 

nr. 1 şi Anexei nr. 2 

la HC.L. nr. 9 din 

17.03.2022 privind 

aprobarea 

organigramei şi 

statului de funcţii 

din aparatul de 

specialitate al 

primarului comunei 

Păuşeşti-Măglaşi, 

pentru anul 2022 

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Compartiment Resurse 

umane 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

5589/18.07.2022 

- - 26.07.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.      

36/17.08.2022 

 

 

 

 

 

 

34. 

 

 

 

 

 

19.07.2022 

 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

 

Rectificarea 

bugetului local pe 

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 

 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 5616/19.07.2022 

- - 26.07.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.      

35/26.07.2022 

 

 

 

 

 

 



35. 

 

 

 

 

 

09.08.2022 

 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

 

Rectificarea 

bugetului local pe 

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 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

6210/09.08.2022 

- - 17.08.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.      

37/17.08.2022 

 

 

 

 

 

36. 

 

 

 

 

 

09.08.2022 

 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Stabilirea 

impozitului/taxei pe 

clădiri pentru anul 

fiscal 2023 

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 Taxe și 

impozite 

 

Ionela-Daniela BRAN 

Maria ZANFIR-STROE 

 

5639/09.08.2022 

- -  09.09.2022 

Respins prin 

HCL nr. 38/ 

09.09.2022 

37 

 

 

 

 

 

18.08.2022 

 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

 

Alegerea 

președintelui de 

ședință pentru 

perioada octombrie-

decembrie 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 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

Compartiment 

Monitorizarea 

procedurilor 

administrative 

Dragoș-Constantin 

TISOAICĂ 

 

6397/19.08.2022 

- -  09.09.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 39/ 

09.09.2022 

 



activităţi sportive şi de 

agrement  

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

38 

 

 

 

 

 

30.08.2022 

 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

 

Aprobarea 

protocolului de 

colaborare pentru 

serviciile de 

gestionare a câinilor 

fără stăpân dintre 

UAT Râmnicu 

Vâlcea şi UAT 

Comuna 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 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Compartiment Cadastru-

Agricultură 

Nicoleta NICA 

 

6721/30.08.2022 

- -  09.09.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 40/ 

09.09.2022 

 

39 

 

 

 

 

 

05.09.2022 

 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

 

Desemnarea 

reprezentantului 

Consiliului Local al 

Comunei Păușești-

Măglași în consiliul 

de administrație ale 

unităților de 

învățământ 

preuniversitar de 

stat din comuna 

Păușești-Măglași 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement  

 

Compartiment Cultură 

Ioana GORAN 

6845/05.09.2022 

- -  09.09.2022 
Respins  

 



pentru anul școlar 

2022 - 2023    

40 

07.09.2022 Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

 

Rectificarea 

bugetului local pe 

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 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 6922/07.09.2022 

- -  09.09.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 41/ 

09.09.2022 

 

41 

09.09.2022 Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

Constatarea încetării 

de drept înainte de 

expirarea duratei 

normale a 

mandatului de 

consilier local al 

domnului Ion 

RADI, precum și 

vacantarea locului 

de consilier local în 

cadrul Consiliului 

Local al Comunei 

Păușești-Măglași 

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Primar 

Alexandru-Dorel DEDIU 

 

Secretar general comună 

Mihaela-Florela 

POPESCU 

 

7019/09.09.2022 

- - 06.10.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 42/ 

06.10.2022 

 

42 

 

 

 

 

19.09.2022 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

documentației de 

avizare a lucrărilor 

de investiții, a 

indicatorilor 

tehnico-economici 

actualizați și a 

devizului general 

actualizat pentru 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

Compartiment Achiziții 

publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

 7272/19.09.2022 

- - 06.10.2022 
Retras  

 



obiectivul de 

investiții 

„Modernizare 

drumuri de interes 

local în comuna 

Păușești-Măglași, 

județul Vâlcea”, prin 

Programul Național 

de Investiții 

,,Anghel Saligny,, , 

precum și a sumei 

reprezentând 

categoriile de 

cheltuieli finanțate 

de la bugetul local 

pentru realizarea 

obiectivului de 

investiții 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2022 

 

 

 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

documentației de 

avizare a lucrărilor 

de investiții, a 

indicatorilor 

tehnico-economici 

actualizați și a 

devizului general 

actualizat 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 Achiziții 

publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

 7274/19.09.2022 

- - 06.10.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 43/ 

06.10.2022 

 



precum și a sumei 

reprezentând 

categoriile de 

cheltuieli finanțate 

de la bugetul local 

pentru realizarea 

obiectivului de 

investiții 

44 

  

 

 

 

 

30.06.2022 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea execuţiei 

bugetului local de 

venituri şi cheltuieli 

al Comunei 

Păuşeşti-Măglaşi la 

data de 30.09.2022 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 7526/30.09.2022 

- - 

 

 

 

06.10.2022 Adoptat prin 

HCL nr. 44/ 

06.10.2022 

 

45 

 

 

 

 

 

30.06.2022 

      

      

      Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Rectificarea 

bugetului local pe 

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 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 7528/30.09.2022 

- - 

 

 

 

 

 

06.10.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 45/ 

06.10.2022 

 

46 

 

 

 

 

 

08.11.2022 

      

      

      Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Revocarea H.C.L. 

nr. 38 din 

09.09.2022 privind 

stabilirea 

impozitului/taxei pe 

clădiri pentru anul 

2023 

 

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Secretar general comună 

Mihaela-Florela 

POPESCU 

- - 

 

 

 

 

 

24.11.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 46/ 

24.11.2022 

 



47 

 

08.11.2022 

     Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 
Alocarea sumei de 

20.000 lei 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 

Compartiment Achiziții 

publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

 8751/07.11.2022 

- - 24.11.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 47/ 

24.11.2022 

 

48 

 

 

 

 

 

14.11.2022 

       

     Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU Rectificarea 

bugetului local pe 

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 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 8982/15.11.2022 

- - 

 

 

 

 

 

24.11.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 48/ 

24.11.2022 

 

49 

 

 

 

 

14.11.2022 

     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 2023 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement  

 

Compartiment Asistență 

socială 

 

8537/14.11.2022 

- - 

 

 

 

 

 

27.12.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 50/ 

27.12.2022 

 

50 

 

 

 

15.11.2022 

      Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

impozitelor şi 

taxelor locale, 

precum și a taxelor 

speciale pentru anul 

fiscal 2023 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

Compartiment Taxe și 

impozite 

 

8957/15.11.2022 

 

 

- - 

 

 

27.12.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 51/ 

27.12.2022 

 



 privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

51 

16.11.2022       Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Corectare limită 

intravilan din Planul 

Urbanistic General 

al comunei Păuşeşti-

Măglaşi, ca urmare a 

Deciziei civile nr. 

962/2022 a 

Tribunalului Vâlcea 

 

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

Compartiment Urbanism-

Amenajarea teritorilului 

 

Mihail BĂIAȘU 

 

8866/16.11.2022 

- - 

 

 

 

 

27.12.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 52/ 

27.12.2022 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2022 

       

 

 

 

 

        Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Alegerea 

președintelui de 

ședință pentru 

perioada ianuarie-

martie 2023 

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 cetățenilor 

Compartiment 

Monitorizarea 

procedurilor 

administrative 

Dragoș-Constantin 

TISOAICĂ 

 

9106/21.11.2022 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 53/ 

27.12.2022 

 



Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

activităţi sportive şi de 

agrement  

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2022 

 

       

 

 

 

 

 

  Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

Aprobarea 

documentației de 

avizare a lucrărilor 

de investiții, a 

indicatorilor 

tehnico-economici 

actualizați și a 

devizului  pentru 

obiectivul de 

investiții 

„Reabilitare 

drumuri de interes 

local l=4,9 km în 

comuna păușești-

măglași, județul 

Vâlcea”, aprobat 

pentru finanțare prin 

programul național 

de investiții 

,,Anghel Saligny,, , 

precum și a sumei 

reprezentând 

categoriile de 

cheltuieli finanțate 

de la bugetul local 

pentru realizarea 

obiectivului   

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 Achiziții 

publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

 9247/24.11.2022 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2022 
Adoptat prin 

HCL nr. 49/ 

24.11.2022 

 

54 

 

 

25.11.2022 

 

 

 

 

Primar, 

Desemnarea 

reprezentantului 

Consiliului Local al 

Comunei Păușești-

Măglași în consiliul 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, 

protecţie socială, 

Compartiment Cultură 

Ioana GORAN 

6845/25.11.2022 

- - 
  

27.12.2022 
  



 Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

 

de administrație ale 

unităților de 

învățământ 

preuniversitar de 

stat din comuna 

Păușești-Măglași 

pentru anul școlar 

2022 - 2023    

activităţi sportive şi de 

agrement  

 

Adoptat prin 

HCL nr. 54/ 

27.12.2022 

 

55 

 

 

 

 

 

07.12.2022 

 

 

 

 

 

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 

retragerea Comunei 

Ioneşti din cadrul 

Asociației și 

încheierea Actelor 

adiţionale prin care 

se vor modifica şi 

completa Actul 

Constitutiv și 

Statutul Asociației, 

cu modificarile și 

completările 

ulterioare 

Comisia pentru  

administraţie publică 

locală, juridică, 

apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

 

Compartiment Achiziții 

publice 

Antuza-Larisa BÎRSAN 

 9549 /07.12.2022 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 55/ 

27.12.2022 

 

56 

 

 

 

20.12.2022 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

Rectificarea 

bugetului local  

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

  9958/20.12.2022 

- - 

 

 

27.12.2022 

Adoptat prin 

HCL nr. 56 / 

27.12.2022 

 



privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

57 

 

 

 

21.12.2022 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

Aprobarea execuției 

bugetului local de 

venituri și cheltuieli 

al comunei Păușești-

Măglași la data de 

21.12.2022 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

Compartiment 

Contabilitate 

Elena BOJIN 

 9987/21.12.2022 

- - 

 

 

 

 

27.12.2022 

Adoptat prin 

HCL nr.  57/ 

27.12.2022 

 

58 

 

 

 

23.12.2022 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDIU 

 

Reorganizarea 

rețelei școlare a 

unităţilor de 

învăţământ 

preuniversitar de 

stat de la nivelul 

comunei Păuşeşti-

Măglaşi pe anul 

şcolar 2023-2024 

Comisia pentru 

învăţământ, culte, 

sănătate, 

cultură,protecţie 

socială,activităţi 

sportive şi de agrement 

Compartiment Cultură 

Referent Elena-Roxana 

BOGOSLOV 

6870 /23.12.2022 

- -  31.01.2023 

Adoptat prin 

HCL nr.  / 

31.01.2023 

59 

 

 

 

28.12.2022 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDI 

Aprobarea Planului 

de apărare împotriva 

inundațiilor, 

fenomenelor 

hidrometeorologice 

periculoase având 

efect producerea de 

inundații, secetă 

hidrologică, 

incidente/accidente 

la construcții 

hidrologice, poluări 

accidentale pe 

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 ISU 

Inspector Mihail BĂIAȘU 

10099 /28.12.2022 

- -  31.01.2023 

Adoptat prin 

HCL nr.  / 

31.01.2023 



cursurile de apă al 

CLSU Păușești-

Măglași 2022-2025 

60 

 

 

 

 

29.12.2022 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDI 

Ajustarea tarifului 

pentru serviciul 

public de 

salubrizare 

 

 

Comisia pentru 

programe de 

dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, 

administrarea 

domeniului public şi 

privat al localităţii, 

agricultură, 

gospodărire comunală, 

protecţia mediului, 

servicii şi comerţ 

 - -  31.01.2023 

Adoptat prin 

HCL nr.  / 

31.01.2023 

61 

 

 

 

 

29.12.2022 

 

Primar, 

Alexandru-

Dorel DEDI 
Aprobarea bugetului 

local de venituri și 

cheltuieli pe anul 

2023 

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 

Elena BOJIN 

  /29.12.2022 

- -  31.01.2023 

Adoptat prin 

HCL nr.  / 

31.01.2023 

 


