
 

 
                                                 
 ANEXA 7 

      la regulament 
 

REGISTRUL*1) 
pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2021 

 
    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 
compartimentului de 

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 
Hotărârea nr. 
....../......". 



 

resort, precum şi 
numărul şi data 
înregistrării acestuia. 
 
 

 
 

1. 04.01.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
acoperirii definitive 
a deficitului 
secţiunii de 
dezvoltare, la 
sfârşitul 
exerciţiului bugetar 
al anului 2020  

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, apărarea 
ordinii şi lini ştii 
publice şi a 
drepturilor 
cetăţeneşti, aviz 
nr.45/07.01.2021 
şi comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget, 
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat al 
localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, servicii 
şi comerţ, aviz 
nr.44/07.01.2021 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 07.01.2021 Adoptat prin 
HCL nr.1 din 
07.01.2021 

2. 03.12.2020 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind Reţeaua 
şcolară a unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar din 
comuna Titeşti, în 
anul şcolar 2021 - 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 

secretarul general al 
comunei 

ISJ Vâlcea, 
aviz 

nr.7008 din 
21.12.2020 

- 29.01.2021 Adoptat prin 
HCL nr.2 din 
29.01.2021 



 

2022  publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr. 254 din 
29.01.2021 şi 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr. 253 din 
29.01.2021 

3. 14.01.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind desemnarea 
consilierilor locali 
din cadrul 
Consiliului Local al 
Comunei Titești 
care vor face parte 
din comisia de 
evaluare a 
performanțelor 
profesionale 
individuale ale 
secretarului  
general al comunei 
Titești 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.254 din 
29.01.2021 

secretarul general al 
comunei 

- - 29.01.2021 Adoptat prin 
HCL nr.3 din 
29.01.2021 

4. 20.01.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind analiza 
stadiului de 
înscriere a datelor 
în Registrul agricol 
pentru semestrul II 
al anului 2020 şi 
stabilirea măsurilor 
pentru 
eficientizarea 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor, aviz 

compartimentul 
agricol 

- - 29.01.2021 Adoptat prin 
HCL nr.4 din 
29.01.2021 



 

acestei activităţi nr.254 din 
29.01.2021 şi 
comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget 
finanțe, 
administrarea 
domeniului 
public și privat 
al localității, 
agricultură, 
gospodarie 
comunală, 
protecția 
mediului servicii 
şi comerţ, aviz 
nr.252 din 
29.01.2021 

5. 19.01.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea planului 
de acţiuni şi lucrări 
de interes local ce 
se vor realiza în 
anul 2021 de 
persoanele 
beneficiare ale 
ajutorului social, 
conform Legii 
nr.416/2001 
privind venitul 
minim garantat  

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.254 din 
29.01.2021 şi 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 

Nate Adina Elena 
referent superior cu 
atribuţii de asistenţă 
socială 

- - 29.01.2021 Adoptat prin 
HCL nr.5 din 
29.01.2021 



 

agrement, aviz 
nr.253 din 
29.01.2021 

6. 19.01.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind activitatea 
desfășurată de 
asistenții personali 
ai persoanelor cu 
handicap grav din 
comuna Titești, în 
semestrul II al 
anului 2020 
 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.254 din 
29.01.2021 și  
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.253 din 
29.01.2021 

compartimentul 
autoritate tutelară 
și asistență 
socială 

- - 29.01.2021 Adoptat prin 
HCL nr.6 din 
29.01.2021 

7. 21.01.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
aprobarea 
decontării 
cheltuielilor 
aferente navetei 
cadrelor didactice 
și a personalului 
auxiliar care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
Şcoala gimnazială 
din Comuna Titeşti, 
pentru luna 
decembrie 2020 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 

compartimentului 
financiar 
contabilitate 

- - 29.01.2021 Adoptat prin 
HCL nr.7 din 
29.01.2021 



 

mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.252 din 
29.01.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.253 din 
29.01.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.254 din 
29.01.2021 

8. 19.01.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

alegerea 
preşedintelui de 
şedinţă pentru 
următoarele 3 luni
  

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.254 din 
29.01.2021 

secretarul general al 
comunei 

- - 29.01.2021 Adoptat prin 
HCL nr.8 din 
29.01.2021 

9. 15.01.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 

cu privire la 
avizarea conturului 
intravilanului 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 

viceprimarul 
comunei 

- - 23.02.2021 Adoptat prin 
HCL nr.9 din 
23.02.2021 



 

Daneș propus în vederea 
aprobării ulterioare 
a Planului 
Urbanistic General 
pentru comuna 
Titești, județul 
Vâlcea, după 
obținerea avizelor 
necesare conform 
legii  

economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz nr. 
474 din 
23.02.2021 

10. 16.02.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-economici 
pentru obiectivul de 
investiție 
”Modernizare 
Drumul 
Cimitirului, din 
satul Titești, 
comuna Titești, 
județul Vâlcea” 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.474 din 
23.02.2021 

viceprimarul 
comunei 

- - 23.02.2021 Adoptat prin 
HCL nr.10 din 
23.02.2021 

11. 16.02.2021 Primar – 
Cătălin 

aprobarea 
indicatorilor 

comisia pentru 
programe de 

viceprimarul - - 23.02.2021 Adoptat prin 
HCL nr.11 din 



 

Nicușor 
Daneș 

tehnico-economici 
pentru obiectivul de 
investiție 
”Construire podeț 
rutier pe Drumul 
Căminului, punctul 
Dumitru Gheorghe, 
sat Bratovești, 
comuna Titești, 
județul Vâlcea”   

dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.474 din 
23.02.2021 

comunei 23.02.2021 

12. 16.02.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea şi 
utilizarea 
excedentului total 
al bugetului local            
al comunei Titeşti 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.474 din 
23.02.2021 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 23.02.2021 Adoptat prin 
HCL nr.12 din 
23.02.2021 

13. 16.02.2021 Primar – cu privire la comisia pentru compartimentul - - 23.02.2021 Adoptat prin 



 

Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea 
decontării 
cheltuielilor 
aferente navetei 
cadrelor didactice 
și a personalului 
auxiliar care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
Şcoala gimnazială 
din Comuna Titeşti, 
pentru luna ianuarie 
2021 

programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.474 din 
23.02.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.475 din 
23.02.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.476 din 
23.02.2021 

financiar-
contabilitate 

HCL nr.13 din 
23.02.2021 



 

14. 16.02.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea încheierii 
unui Acord de 
colaborare cu 
ECOSMART 
UNION SA și 
COMUNA 
TITEȘTI în 
vederea gestiunii 
deșeurilor de 
ambalaje selectate 
din deșeurile 
municipale 
colectate în comuna 
Titești 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.474 din 
23.02.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.476 din 
23.02.2021 

viceprimarul 
comunei 

- - 23.02.2021 Adoptat prin 
HCL nr.14 din 
23.02.2021 

15. 17.03.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea contului 
de încheiere a 
exerciţiului bugetar 
pe anul 2020 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 30.03.2021 Adoptat prin 
HCL nr.15 din 
30.03.2021 



 

public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz nr. 
1065 din 
30.03.2021 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1067 din 
30.03.2021 

16. 16.02.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
revizuirea 
Regulamentului de 
Organizare și 
Funcționare a 
Consiliului Local al 
Comunei Titești  
 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală 
juridică, 
apărarea ordinii 
și lini știi publice 
și a drepturilor 
cetățenilor aviz 
nr.1067 din 
30.03.2021 şi 
comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget 
finanțe, 

secretarul general 
al comunei 

- - 30.03.2021 Adoptat prin 
HCL nr.16 din 
30.03.2021 



 

administrarea 
domeniului 
public și privat 
al localității, 
agricultură, 
gospodarie 
comunală, 
protecția 
mediului servicii 
şi comerţ aviz 
nr. 1065 din 
30.03.2021 

17. 17.03.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
aprobarea 
rezultatului 
inventarierii 
bunurilor 
aparţinând 
Comunei Titeşti la 
finele anului 2020 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1065 din 
30.03.2021, 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 

viceprimar și 
compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 30.03.2021 Adoptat prin 
HCL nr.17 din 
30.03.2021 



 

publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.1067 din 
30.03.2021 şi 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr.1066 din 
30.03.2021 

18. 17.03.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
reactualizarea 
Planului de Analiză 
şi Acoperire a 
Riscurilor din zona 
de competenţă a 
Comitetului Local 
pentru Situaţii de 
Urgenţă al 
Comunei Titeşti 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1065 din 
30.03.2021, 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 

Șeful Serviciului 
Voluntar pentru 
Situații de Urgență 
Titești 

- - 30.03.2021 Adoptat prin 
HCL nr.18 din 
30.03.2021 



 

apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.1067 din 
30.03.2021  

19. 19.03.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
aprobarea 
decontării 
cheltuielilor 
aferente navetei 
cadrelor didactice 
și a personalului 
auxiliar care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
Şcoala gimnazială 
din Comuna Titeşti, 
pentru luna 
februarie 2021 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ aviz 
nr.1065 din 
30.03.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1066 din 
30.03.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 30.03.2021 Adoptat prin 
HCL nr.19 din 
30.03.2021 



 

publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1067 din 
30.03.2021 

20. 23.03.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
modificarea 
componenței 
echipei mobile 
pentru intervenția 
de urgență în 
cazurile de violență 
domestică la 
nivelul comunei 
Titești 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1065 din 
30.03.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1065 din 
30.03.2021 şi al 
comisiei pentru 

compartimentului 
autoritate tutelară și 
asistență socială 

- - 30.03.2021 Adoptat prin 
HCL nr.20 din 
30.03.2021 



 

administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1067 din 
30.03.2021 

21. 19.03.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
înregistrarea 
comunei Titești în 
Sistemul naţional 
electronic de plată 
online a taxelor şi 
impozitelor - SNEP 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1065 din 
30.03.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1067 din 

compartimentului 
impozite și taxe 

- - 30.03.2021 Adoptat prin 
HCL nr.21 din 
30.03.2021 



 

30.03.2021 
22. 22.03.2021 Primar – 

Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
numărului de burse 
și cuantumul 
acestora acordate 
elevilor din unitatea 
de învățământ 
preuniversitar de 
stat din Comuna 
Titești în anul 
școlar 2020-2021  

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1065 din 
30.03.2021 și al 
comisiei pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1066 din 
30.03.2021 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 30.03.2021 Adoptat prin 
HCL nr.22 din 
30.03.2021 

23. 23.03.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind 
achiziţionarea  
serviciilor  juridice 
de consultanţă, de 
asistenţă şi de 
reprezentare în faţa 
instanţelor de 
judecată în dosarul 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 30.03.2021 Adoptat prin 
HCL nr.23 din 
30.03.2021 



 

nr. 414/90/2021, 
aflat pe rolul 
Tribunalului 
Vâlcea 

public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1065 din 
30.03.2021 și 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1067 din 
30.03.2021 

24. 31.03.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
aprobarea bugetului 
local și a listei 
obiectivelor de 
investiții al 
comunei Titeşti  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 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 22.04.2021 Adoptat prin 
HCL nr.24 din 
22.04.2021 



 

comerţ, aviz 
nr.1338 din 
22.04.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1339 din 
22.04.2021 şi al 
comisiei pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1340 din 
22.04.2021 

25. 05.04.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind stabilirea 
nivelului 
impozitelor, 
taxelor şi  a altor 
sume cuvenite 
bugetului local 
pentru anul 2022  

 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţeneşti şi 
raportul comisiei 
pentru programe 
de dezvoltare 
economico-
socială, buget, 
finanţe, 
administrarea 

compartimentul 
impozite şi taxe 
locale 

- - 22.04.2021 Adoptat prin 
HCL nr.25 din 
22.04.2021 



 

domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1338 din 
22.04.2021 

26. 09.04.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
aprobarea 
numărului de 
posturi pentru 
asistenţii     
personali, însoţitori 
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, aviz 
nr.1338 din 
22.04.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 

secretarul general al 
comunei 

- - 22.04.2021 Adoptat prin 
HCL nr.26 din 
22.04.2021 



 

agrement, aviz 
nr.1339 din 
22.04.2021 şi 
comisi pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1340 din 
22.04.2021 

27. 12.04.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
aprobarea 
decontării 
cheltuielilor 
aferente navetei 
cadrelor didactice 
și a personalului 
auxiliar care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
Şcoala gimnazială 
din Comuna Titeşti, 
pentru luna martie 
2021 

comisi pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1338 din 
22.04.2021, 
comisi pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 22.04.2021 Adoptat prin 
HCL nr.27 din 
22.04.2021 



 

sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1339 din 
22.04.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1340 din 
22.04.2021 

28. 14.04.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la alegerea 
preşedintelui de 
şedinţă pentru 
următoarele 3 luni
  

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
și a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1340 din 
22.04.2021 

secretarul general al 
comunei 

- - 22.04.2021 Adoptat prin 
HCL nr.28 din 
22.04.2021 

29. 19.05.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
aprobarea execuţiei 
bugetului local la 
data de 31.03.2021 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 31.05.2021 Adoptat prin 
HCL nr.29 din 
31.05.2021 



 

protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1821 din 
31.05.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1822 din 
31.05.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1823 din 
31.05.2021 

30. 19.05.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
rectificarea 
bugetului local al 
comunei Titeşti pe 
anul 2021 etapa a-
I-a și completarea 
listei obiectivelor 
de investiții  

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget, 
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 31.05.2021 Adoptat prin 
HCL nr.30 din 
31.05.2021 



 

comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1821 din 
31.05.2021 al 
comisi pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1822 din 
31.05.2021 şi al 
comisiei pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1823 din 
31.05.2021 

31. 24.05.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
aprobarea 
decontării 
cheltuielilor 
aferente navetei 
cadrelor didactice 
și a personalului 
auxiliar care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
Şcoala gimnazială 

comisi pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 31.05.2021 Adoptat prin 
HCL nr.31 din 
31.05.2021 



 

din Comuna Titeşti, 
pentru luna aprilie 
2021 

gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1821 din 
31.05.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1822 din 
31.05.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1823 din 
31.05.2021 

32. 19.05.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind 
modificarea și 
aprobarea ștatului 
de funcții pentru 
aparatul de 
specialitate al 
Primarului 
comunei Titești, 
aprobarea 
organigramei și a 

comisi pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 

Secretar general al 
comunei 

- - 31.05.2021 Adoptat prin 
HCL nr.32 din 
31.05.2021 



 

ștatului de funcții 
pentru personalul 
de la cultură şi cel 
al serviciilor din 
subordinea 
Consiliului Local 
al Comunei Titeşti 

agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1821 din 
31.05.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1822 din 
31.05.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1823 din 
31.05.2021 

33. 21.05.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
procedurii de 
stabilire a 
modalității de 
identificare și 
acordare a 
stimulentului 
educațional pentru 
copii proveniți din 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor, aviz 

compartimentul 
Autoritate 
Tutelară și 
Asistență Socială 

- - 31.05.2021 Adoptat prin 
HCL nr.33 din 
31.05.2021 



 

familii defavorizate 
care frecventează 
învățământul 
preșcolar 

nr.1821 din 
31.05.2021 şi 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1822 din 
31.05.2021 

34. 21.05.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la aprobare 
plată cotizaţie 
pentru anul 2021 
datorată de       
Comuna Titeşti, 
judeţul Vâlcea la 
Asociaţia „Grupul 
de Acţiune Locală 
Ţara Oltului” 

comisi pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1821 din 
31.05.2021, şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 31.05.2021 Adoptat prin 
HCL nr.34 din 
31.05.2021 



 

cetăţenilor, aviz 
nr.1823 din 
31.05.2021 

35. 18.06.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind modificarea  
anexei nr.1 la HCL 
nr.38 din 
22.06.2020 – 
„Aprobarea 
asocierii comunei 
Titești  cu orașul 
Brezoi și comunele 
Boișoara, Câineni, 
Malaia, Perișani, 
Racovița și 
Voineasa, în 
vederea constituirii 
Asociației de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
”Lotru - Țara 
Loviștei” 

 Secretar general al 
comunei 

- - 29.06.2021 Adoptat prin 
HCL nr.35 din 
29.06.2021 

36. 18.06.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
Regulamentului de 
acordare a 
ajutoarelor de 
urgență familiilor și 
persoanelor singure 
care se află în 
situații de 
necesitate cauzate 
de calamități 
naturale, incendii, 
accidente, 
epidemii, precum și 
pentru alte situații 

comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2185 din 
29.06.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 

compartimentul 
Autoritate Tutelară 
și Asistență Socială 

- - 29.06.2021 Adoptat prin 
HCL nr.36 din 
29.06.2021 



 

deosebite cetăţenilor, aviz 
nr.2186 din 
29.06.2021 

37. 18.06.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
strategiei de 
dezvoltare a 
serviciilor sociale 
acordate la nivelul 
comunei Titești, 
pentru perioada 
2021-2025 și a 
planului de acțiuni 
privind serviciile 
sociale acordate la 
nivelul comunei 
Titești în anul 2021 

comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2185 din 
29.06.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2186 din 
29.06.2021 

compartimentul 
Autoritate Tutelară 
și Asistență Socială 

- - 29.06.2021 Adoptat prin 
HCL nr.37 din 
29.06.2021 

38. 18.06.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
aprobarea 
decontării 
cheltuielilor 
aferente navetei 
cadrelor didactice 
și a personalului 
auxiliar care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
Şcoala gimnazială 
din Comuna Titeşti, 
pentru luna mai 
2021 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 29.06.2021 Adoptat prin 
HCL nr.38 din 
29.06.2021 



 

servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2184 din 
29.06.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2185 din 
29.06.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2186 din 
29.06.2021 

39. 14.07.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
modificarea H.C.L. 
nr.12/23.02.2021 
privitor la 
aprobarea şi 
utilizarea 
excedentului total 
al bugetului local 
al comunei Titeşti  

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 30.07.2021 Adoptat prin 
HCL nr.39 din 
30.07.2021 



 

mediului, 
servicii şi 
comerţ, 
înregistrat la 
nr.2486 din 
30.07.2021 

40. 15.07.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
rectificarea 
bugetului local al 
comunei Titeşti pe 
anul 2021 etapa a-
II-a, modificarea și 
completarea listei 
obiectivelor de 
investiții  

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, 
înregistrat la 
nr.2486 din 
30.07.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2487 din 
30.07.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 30.07.2021 Adoptat prin 
HCL nr.40 din 
30.07.2021 



 

publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2488 din 
30.07.2021 

41. 19.07.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-economici 
pentru obiectivul de 
investiție 
”Reparație drumuri 
sătești în comuna 
Titești – Drumul 
Peste Cruce din 
satul Titești” 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2486 din 
30.07.2021 

Viceprimarul comunei - - 30.07.2021 Adoptat prin 
HCL nr.41 din 
30.07.2021 

42. 19.07.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-economici 
pentru obiectivul 
de investiție 
”Reparație drumuri 
sătești în comuna 
Titești – Drumul 
Bisericii din satul 
Cucoiu”   

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 

Viceprimarul comunei - - 30.07.2021 Adoptat prin 
HCL nr.42 din 
30.07.2021 



 

agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2486 din 
30.07.2021 

43. 19.07.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-economici 
pentru obiectivul 
de investiție 
”Construire grup 
sanitar cu acces din 
interiorul Școlii 
Gimnaziale Titești, 
comuna Titești”   

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2486 din 
30.07.2021 

Viceprimarul comunei - - 30.07.2021 Adoptat prin 
HCL nr.43 din 
30.07.2021 

44. 21.07.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind 
modificarea și 
completarea 
„Programului 
anual al achiziţiilor 
publice pentru anul 
2021” 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget, 
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 

Viceprimarul comunei - - 30.07.2021 Adoptat prin 
HCL nr.44 din 
30.07.2021 



 

al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2486 din 
30.07.2021 și 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2488 din 
30.07.2021 

45. 12.07.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
aprobarea 
decontării 
cheltuielilor 
aferente navetei 
cadrelor didactice 
și a personalului 
auxiliar care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
Şcoala gimnazială 
din Comuna Titeşti, 
pentru luna iunie 
2021 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 30.07.2021 Adoptat prin 
HCL nr.45 din 
30.07.2021 



 

nr.2486 din 
30.07.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2487 din 
30.07.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2488 din 
30.07.2021, 

46. 22.07.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind activitatea 
desfășurată de 
asistenții personali 
ai persoanelor cu 
handicap grav din 
comuna Titești, în 
semestrul I al 
anului 2021 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2488 din 
30.07.2021 și 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 

compartimentul 
autoritate tutelară și 
asistență 

- - 30.07.2021 Adoptat prin 
HCL nr.46 din 
30.07.2021 



 

sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2487 din 
30.07.2021 

47. 22.07.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la alegerea 
preşedintelui de 
şedinţă pentru 
următoarele 3 luni 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2488 din 
30.07.2021 

secretarul general al 
comunei 

- - 30.07.2021 Adoptat prin 
HCL nr.47 din 
30.07.2021 

48. 20.08.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
aprobarea execuţiei 
bugetului local la 
data de 30.06.2021 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2772 din 
30.08.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 30.08.2021 Adoptat prin 
HCL nr.48 din 
30.08.2021 



 

cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2773 din 
30.08.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2774 din 
30.08.2021 

49. 20.08.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind acordarea 
unui mandat special 
reprezentantului 
Comunei Titești 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 
modificările și 
completările 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public și privat 
al localității, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecția 
mediului, 
servicii și 
comerț, 
înregistrat la 
nr.2772 din 
30.08.2021 

secretarul general al 
comunei 

- - 30.08.2021 Adoptat prin 
HCL nr.49 din 
30.08.2021 



 

ulterioare 
50. 20.08.2021 Primar – 

Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
aprobarea 
decontării 
cheltuielilor 
aferente navetei 
cadrelor didactice 
și a personalului 
auxiliar care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
Şcoala gimnazială 
din Comuna Titeşti, 
pentru luna iulie 
2021 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2772 din 
30.08.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2773 din 
30.08.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 30.08.2021 Adoptat prin 
HCL nr.50 din 
30.08.2021 



 

nr.2774 din 
30.08.2021 

51 26.08.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind modificarea  
anexei nr.1 la HCL 
nr.38 din 
22.06.2020 – 
„Aprobarea 
asocierii comunei 
Titești  cu orașul 
Brezoi și comunele 
Boișoara, Câineni, 
Malaia, Perișani, 
Racovița și 
Voineasa, în 
vederea constituirii 
Asociației de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
”Lotru - Țara 
Loviștei”, cu 
modificările 
ulterioare 

 secretarul general al 
comunei 

- - 30.08.2021 Adoptat prin 
HCL nr.51 din 
30.08.2021 

52 06.09.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind 
implementarea 
proiectului ”Dotare 
serviciu domeniul 
public al comunei 
Titești” 

comisia pentru 
pentru programe 
de dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 

viceprimarul 
comunei 

- - 13.09.2021 Adoptat prin 
HCL nr.52 din 
13.09.2021 



 

servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2899 din 
13.09.2021 și 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2901 din 
13.09.2021 

53 03.09.2021 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
aprobarea 
decontării 
cheltuielilor 
aferente navetei 
cadrelor didactice 
și a personalului 
auxiliar care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
Şcoala gimnazială 
din Comuna Titeşti, 
pentru luna august 
2021 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2899 din 
13.09.2021, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 13.09.2021 Adoptat prin 
HCL nr.53 din 
03.09.2021 



 

cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2900 din 
13.09.2021 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2901 din 
13.09.2021 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 
 



 

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

 


