
 

 
                                                 
 ANEXA 7 

      la regulament 
 

REGISTRUL*1) 
pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2022 

 
    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. 03.01.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privind aprobarea 
acoperirii definitive 
a deficitului 
secţiunii de 
dezvoltare, la 
sfârşitul 
exerciţiului bugetar 
al anului 2021 

raportul comisiei 
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 
domeniului 
public şi privat al 
localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, servicii 
şi comerţ 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 06.01.2022 Adoptat prin 
HCL nr.1 din 
06.01.2022 

2. 08.12.2021 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privind Reţeaua 
şcolară a unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar din 
comuna Titeşti, în 
anul şcolar 2022 - 
2023  

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

secretarul general al 
comunei 

ISJ Vâlcea, 
aviz 

nr.8735 din 
03.01.2022 

- 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL nr.2 din 
31.01.2022 



 

drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr. 372 din 
31.01.2022 şi 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr. 371 din 
31.01.2022 

3. 17.01.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
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.372 din 
31.01.2022 

secretarul general al 
comunei 

- - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL nr.3 din 
31.01.2022 

4. 17.01.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privind analiza 
stadiului de 
înscriere a datelor 
în Registrul agricol 
pentru semestrul II 
al anului 2021 şi 
stabilirea măsurilor 
pentru 
eficientizarea 
acestei activităţi 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.372 din 

compartimentul 
agricol 

- - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL nr.4 din 
31.01.2022 



 

31.01.2022 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.370 din 
31.01.2022 

5. 18.01.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

aprobarea planului 
de acţiuni şi lucrări 
de interes local ce 
se vor realiza în 
anul 2022 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.372 din 
31.01.2022 şi 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 

Nate Adina Elena 
referent superior cu 
atribuţii de asistenţă 
socială 

- - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL nr.5 din 
31.01.2022 



 

nr.371 din 
31.01.2022 

6. 18.01.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

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

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.372 din 
31.01.2022 și  
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.371 din 
31.01.2022 

compartimentul 
autoritate tutelară 
și asistență 
socială 

- - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL nr.6 din 
31.01.2022 

7. 19.01.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
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 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 

- - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL nr.7 din 
31.01.2022 



 

servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.370 din 
31.01.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.371 din 
31.01.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.372 din 
31.01.2022 

8. 21.01.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
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.372 din 
31.01.2022 

secretarul general al 
comunei 

- - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL nr.8 din 
31.01.2022 

9. 31.01.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privitor la 
modificarea și 
completarea 
Hotărârii 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 

secretarul general al 
comunei 

- - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL nr.9 din 
31.01.2022 



 

Consiliului Local al 
Comunei Titești 
nr.62 din 
29.10.2021 privind 
aprobarea cererii de 
finanțare și a 
devizului general 
estimativ pentru 
proiectul 
”REABILITARE ȘI 
MODERNIZARE 
DRUMURI ÎN 
COMUNA 
TITEȘTI” 

apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.372 din 
31.01.2022 

10. 21.01.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privitor la 
aprobarea bugetului 
local al comunei 
Titeşti  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, aviz 
nr.542 din 
11.02.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 11.02.2022 Adoptat prin 
HCL nr.10 din 
11.02.2022 



 

socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.543 din 
11.02.2022, 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.544 din 
11.02.2022 

11. 25.01.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privitor la 
aprobarea 
Regulamentului şi 
caietelor de sarcini 
pentru”Serviciul  
de Alimentare cu 
Apă”, serviciu 
public de interes 
local, specializat, 
cu personalitate 
juridică, organizat 
în subordinea 
Consiliului Local al  
Comunei 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.542 din 
11.02.2022 

Viceprimarul comunei - - 11.02.2022 Adoptat prin 
HCL nr.11 din 
11.02.2022 

12. 03.02.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 

privitor la 
aprobarea bugetului 
Serviciului de 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 

Viceprimarul 
comunei 

- - 11.02.2022 Adoptat prin 
HCL nr.12 din 
11.02.2022 



 

Daneș Alimentare cu Apă 
- C.I.F. 41471951, 
serviciu public de 
interes local, 
specializat, cu 
personalitate 
juridică, organizat 
în subordinea 
Consiliului Local al 
comunei Titeşti, 
judeţul Vâlcea 
pentru anul 2022 

economico-
socială, buget, 
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.542 din 
11.02.2022 

13. 04.02.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
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 
ianuarie 2022 

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.542 din 
11.02.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 11.02.2022 Adoptat prin 
HCL nr.13 din 
11.02.2022 



 

culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.543 din 
11.02.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.544 din 
11.02.2022 

14. 14.02.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privitor la 
,,Aprobarea 
delegării gestiunii 
activității de 
colectare și 
transport a 
deșeurilor 
municipale din 
comuna Titești, 
prin achiziție 
directă de servicii, 
către S.C. URBAN 
S.A." 

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.690 din 
28.02.2022 şi 
comisia pentru 

Viceprimarul comunei - - 28.02.2022 Adoptat prin 
HCL nr.14 din 
28.02.2022 



 

administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.691 din 
28.02.2022 

15. 11.03.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privitor la 
aprobarea contului 
de încheiere a 
exerciţiului bugetar 
pe anul 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.1234 din 
28.03.2022, şi  
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor,  aviz 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
HCL nr.15 din 
29.03.2022 



 

nr. 1236 din 
28.03.2022 

16. 11.03.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

cu privire la 
rectificarea 
bugetului local al 
comunei Titești pe 
anul 2022, etapa a I 
a  

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.1234 din 
28.03.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1235 din 
28.03.2022 şi  
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 

compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
HCL nr.16 din 
29.03.2022 



 

drepturilor 
cetăţenilor,  aviz 
nr. 1236 din 
28.03.2022 

17. 11.03.2022 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privind aprobarea 
organigramei şi 
statului de funcţii 
ale aparatului de 
specialitate al 
primarului comunei 
Titeşti, ale 
serviciilor şi 
instituţiilor 
din subordinea 
Consiliului 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.1234 din 
28.03.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1235 din 
28.03.2022 şi  
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 

Secretarul general al 
comunei 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
HCL nr.17 din 
29.03.2022 



 

şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor,  aviz 
nr. 1236 din 
28.03.2022 

18. 11.03.2022 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 2022 

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.1234 din 
28.03.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1235 din 
28.03.2022 şi  
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 

Compartimentul 
financiar 
contabilitate  

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
HCL nr.18 din 
29.03.2022 



 

juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor,  aviz 
nr. 1236 din 
28.03.2022 

19. 17.03.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
reactualizarea 
Planului de Analiză 
și Acoperire a 
Riscurilor din zona 
de competență a 
Comitetului Local 
pentru Situații de 
Urgență al 
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.1234 din 
28.03.2022 şi  
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor,  aviz 
nr. 1236 din 

Șef Serviciu Voluntar 
pentru Situații de 
Urgență 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
HCL nr.19 din 
29.03.2022 



 

28.03.2022 
20. 18.03.2022 Primar – 

Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
aprobarea 
rezultatului 
inventarierii 
bunurilor 
aparținând 
Comunei Titești la 
finele anului 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.1234 din 
28.03.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1235 din 
28.03.2022 şi  
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 

Viceprimar și 
compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
HCL nr.20 din 
29.03.2022 



 

cetăţenilor,  aviz 
nr. 1236 din 
28.03.2022 

21. 21.03.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
stabilirea salariilor 
de bază pentru 
funcțiile publice și 
personalul 
contractual din 
aparatul de 
specialitate al 
primarului 
comunei Titești, al 
serviciilor și 
instituțiilor din 
subordinea 
Consiliului Local 
al 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.1234 din 
28.03.2022 şi  
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor,  aviz 
nr. 1236 din 
28.03.2022 

Secretarul general al 
comunei 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
HCL nr.21 din 
29.03.2022 

22. 21.03.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
aprobarea 
numărului de 
posturi pentru 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-

Compartimentul 
autoritate tutelară și 
asistență socială 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
HCL nr.22 din 
29.03.2022 



 

asistenţii     
personali, însoţitori 
ai persoanelor cu 
handicap grav 
pentru anul 2022 

socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz  
nr.1234 din 
28.03.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1235 din 
28.03.2022 şi  
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor,  aviz 
nr. 1236 din 
28.03.2022 

23. 22.03.2022 Primar – 
Cătălin 

privind stabilirea 
nivelului 

comisia pentru 
administraţie 

Compartimentul 
impozite, taxe și 

- - 29.04.2022 Adpotat prin 
HCL nr.23 din 



 

Nicușor 
Daneș 

impozitelor, taxelor 
şi  a altor sume 
cuvenite bugetului 
local pentru anul 
2023 

publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţeneşti, aviz 
nr.1641 din 
28.04.2022 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.1637 din 
28.04.2022 

achiziții publice 29.04.2022 

24. 15.04.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la aprobare 
plată cotizaţie 
pentru anul 2022 
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, 

Compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 29.04.2022 Adpotat prin 
HCL nr.24 din 
29.04.2022 



 

 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.1637 din 
28.04.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1641 din 
28.04.2022 

25. 15.04.2022 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 
2022 

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.1637 din 

Compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 29.04.2022 Adpotat prin 
HCL nr.25 din 
29.04.2022 



 

28.04.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.1639 din 
28.04.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1641 din 
28.04.2022 

26. 19.04.2022 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 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.1641 din 
28.04.2022 

Secretarul general al 
comunei 

- - 29.04.2022 Adpotat prin 
HCL nr.26 din 
29.04.2022 

27. 26.04.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
rectificarea 
bugetului local al 
comunei Titeşti pe 
anul 2022 etapa a-
II-a și aprobarea 

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

Compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 30.05.2022 Adpotat prin 
HCL nr.27 din 
30.05.2022 



 

listei obiectivelor 
de investiții pe 
anul 2022   

domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz nr. 
nr.2028 din 
27.05.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr.2029 din 
27.05.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.2030 din 
30.05.2022 

28. 16.05.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
aprobarea execuţiei 
bugetului local la 
data de 31.03.2022 

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

Compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 30.05.2022 Adpotat prin 
HCL nr.28 din 
30.05.2022 



 

administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz nr. 
nr.2028 din 
27.05.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr.2029 din 
27.05.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.2030 din 
30.05.2022 

29. 18.05.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
aprobarea 
decontării 
cheltuielilor 
aferente navetei 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget, 

Compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 30.05.2022 Adpotat prin 
HCL nr.29 din 
30.05.2022 



 

cadrelor didactice 
și a personalului 
auxiliar care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
Şcoala gimnazială 
din Comuna Titeşti, 
pentru luna aprilie 
2022 

finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz nr. 
nr.2028 din 
27.05.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr.2029 din 
27.05.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.2030 din 
30.05.2022 

30. 23.05.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
numărului de burse 
și cuantumul 
acestora acordate 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-

Compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 30.05.2022 Adpotat prin 
HCL nr.30 din 
30.05.2022 



 

elevilor din 
unitatea de 
învățământ 
preuniversitar de 
stat din Comuna 
Titești în semestrul 
II, an școlar 2021-
2022  

socială, buget, 
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz nr. 
nr.2028 din 
27.05.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr.2029 din 
27.05.2022  

31. 24.05.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind 
modificarea și 
completarea 
„Programului 
anual al achiziţiilor 
publice pentru anul 
2022” 

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

Viceprimar - - 30.05.2022 Adpotat prin 
HCL nr.31 din 
30.05.2022 



 

protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz nr. 
nr.2028 din 
27.05.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.2030 din 
30.05.2022 

32. 08.06.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
Studiului de 
fezabilitate și a 
indicatorilor 
tehnico-economici 
pentru ”Proiectul 
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, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2233 din 
14.06.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 

Viceprimar - - 14.06.2022 Adpotat prin 
HCL nr.32 din 
14.06.2022 



 

publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2235 din 
14.06.2022 

33. 08.06.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind participarea 
UAT COMUNA 
TITEȘTI 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, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2233 din 
14.06.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2235 din 
14.06.2022 

Viceprimar - - 14.06.2022 Adpotat prin 
HCL nr.33 din 
14.06.2022 



 

34. 08.06.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind 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 
TITEȘTI, 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 
Contractului de 
delegare a gestiunii 
serviciilor publice 
de alimentare cu 
apă și canalizare 

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.2233 din 
14.06.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2235 din 
14.06.2022 

Viceprimar - - 14.06.2022 Adpotat prin 
HCL nr.34 din 
14.06.2022 



 

nr.1/2008, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

35. 08.06.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind alocarea de 
la bugetul local al 
Comunei Titești pe 
anul 2022 a unui 
sprijin financiar 
pentru Parohia 
Bratovești din 
satele Bratovești și 
Cucoiu 

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.2233 din 
14.06.2022, 
comisi pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2234 din 
14.06.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 14.06.2022 Adpotat prin 
HCL nr.35 din 
14.06.2022 



 

şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2235 din 
14.06.2022 

36. 08.06.2022 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 
2022 

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.2233 din 
14.06.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2234 din 
14.06.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 14.06.2022 Adpotat prin 
HCL nr.36 din 
14.06.2022 



 

apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2235 din 
14.06.2022 

37. 16.06.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

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 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2686 din 
27.07.2022 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 28.07.2022 Adpotat prin 
HCL nr.37 din 
28.07.2022 

38. 16.06.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
rectificarea 
bugetului local al 
comunei Titeşti pe 
anul 2022 etapa a-
III-a și completarea 
listei obiectivelor 
de investiții pe anul 
2022 

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

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 28.07.2022 Adpotat prin 
HCL nr.38 din 
28.07.2022 



 

gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2686 din 
27.07.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2687 din 
27.07.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2688 din 
27.07.2022 

39. 06.07.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind activitatea 
desfășurată de 
asistenții personali 
ai persoanelor cu 
handicap grav din 
comuna Titești, în 
semestrul I al 
anului 2022 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2688 din 

compartimentul 
autoritate tutelară și 
asistență socială 

- - 28.07.2022 Adpotat prin 
HCL nr.39 din 
28.07.2022 



 

28.07.2022, cât 
și al comisiei 
pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2687 din 
28.07.2022 

40. 11.07.2022 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.2688 din 
28.07.2022 

secretar general al 
comunei 

- - 28.07.2022 Adpotat prin 
HCL nr.40 din 
28.07.2022 

41. 01.08.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

modificarea H.C.L. 
nr.37 din 
28.07.2022 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 
mediului, 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 29.08.2022 Adpotat prin 
HCL nr.41 din 
29.08.2022 



 

servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2949 din 
26.08.2022 

42. 08.08.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

rectificarea 
bugetului local al 
comunei Titești pe 
anul 2022 etapa a-
III-a și completarea 
listei obiectivelor 
de investiții pe anul 
2022 

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 
înregistrat la 
nr.2949 din 
26.08.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2950 din 
26.08.2022 şi al 
omisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 29.08.2022 Adpotat prin 
HCL nr.42 din 
29.08.2022 



 

apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2951 din 
26.08.2022 

43. 19.08.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea execuţiei 
bugetului local la 
data de 30.06.2022 

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 
înregistrat la 
nr.2949 din 
26.08.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2950 din 
26.08.2022 şi al 
omisia pentru 
administraţie 

compartimentul 
financiar 
contabilitate 

- - 29.08.2022 Adpotat prin 
HCL nr.43 din 
29.08.2022 



 

publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2951 din 
26.08.2022 

44. 19.08.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-economici 
și a devizului 
general pentru 
obiectivul de 
investiție ”Lucrări 
de instalare parcuri 
de joacă în satele 
Titești, Bratovești 
și Cucoiu” 

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 
înregistrat la 
nr.2949 din 
26.08.2022 

viceprimar - - 29.08.2022 Adpotat prin 
HCL nr.44 din 
29.08.2022 

45. 19.08.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-economici 
și a devizului 
general pentru 
obiectivul de 
investiție ”Lucrări 
de reparații prin 
așternerea unui 

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

viceprimar - - 29.08.2022 Adpotat prin 
HCL nr.45 din 
29.08.2022 



 

covor asfaltic pe 
Drumul Bisericii 
din satul Cucoiu și 
Drumul Peste 
Cruce din satul 
Titești”  

al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
înregistrat la 
nr.2949 din 
26.08.2022 

46. 23.08.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-economici 
și a devizului 
general pentru 
obiectivul de 
investiție ”Lucrări 
de construire grup 
sanitar și gard 
împrejmuitor la 
clădirea Școlii din 
satul Cucoiu” 

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 
înregistrat la 
nr.2949 din 
26.08.2022 

viceprimar - - 29.08.2022 Adpotat prin 
HCL nr.46 din 
29.08.2022 

47. 23.08.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-economici 
și a devizului 
general pentru 
obiectivul de 

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

viceprimar - - 29.08.2022 Adpotat prin 
HCL nr.47 din 
29.08.2022 



 

investiție ”Lucrări 
de construire grup 
sanitar la Căminul 
Cultural din satul 
Bratovești”  

administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
înregistrat la 
nr.2949 din 
26.08.2022 

48. 23.08.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-economici 
și a devizului 
general  pentru 
obiectivul de 
investiție ”Lucrări 
de construire gard 
împrejmuitor la 
Școala Gimnazială 
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 
înregistrat la 
nr.2949 din 
26.08.2022 

viceprimar - - 29.08.2022 Adpotat prin 
HCL nr.48 din 
29.08.2022 

49. 23.08.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 

modificarea și 
completarea 
„Programului anual 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 

viceprimar - - 29.08.2022 Adpotat prin 
HCL nr.49 din 
29.08.2022 



 

Daneș al achiziţiilor 
publice pentru anul 
2022” 

economico-
socială, buget, 
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2549 din 
26.08.2022, 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2951 din 
26.08.2022 

50. 23.08.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

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

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

Compartiment 
financiar 
contabilitate 

- - 29.08.2022 Adpotat prin 
HCL nr.50 din 
29.08.2022 



 

pentru luna iunie 
2022 

gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.2949 din 
26.08.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.2950 din 
26.08.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.2951 din 
26.08.2022 

51 24.08.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

modificarea și 
completarea HCL 
nr.23 din 
29.04.2022 privind 
stabilirea nivelului 
impozitelor, taxelor 
şi  a altor sume 
cuvenite  

bugetului local 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţeneşti, aviz 
nr.3300 din 
26.09.2022 şi 

Compartiment 
impozite, taxe și 
achiziții publice 

- - 27.09.2022 Adpotat prin 
HCL nr.51 din 
27.09.2022 



 

pentru 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, aviz 
nr.3298 din 
26.09.2022 

52 16.09.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

rectificarea 
bugetului local al 
comunei Titeşti pe 
anul 2022 etapa a-
V-a și completarea 
listei obiectivelor 
de investiții 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, aviz 
nr.3298 din 

Compartiment 
financiar 
contabilitate 

- - 27.09.2022 Adpotat prin 
HCL nr.52 din 
27.09.2022 



 

26.09.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.3299 din 
26.09.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.3300 din 
26.09.2022 

53 19.09.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

implementarea 
proiectului ”Dotare 
cu vidanjă serviciu 
domeniul public al 
comunei Titești”  

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 

Viceprimar - - 27.09.2022 Adpotat prin 
HCL nr.53 din 
27.09.2022 



 

nr.3298 din 
26.09.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.3300 din 
26.09.2022 

54 21.10.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

utilizarea 
temporară a sumei 
de 73.185 lei din 
excedentul total al 
bugetului local 
pentru plata unor 
bunuri achiziționate 
în cadrul unui 
proiect finanțat din 
fonduri externe 
nerambursabile 

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

Compartiment 
financiar-contabilitate 

- - 25.10.2022 Adpotat prin 
HCL nr.54 din 
25.10.2022 

55 13.10.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la aderarea 
comunei Titești, 
județul Vâlcea la 
Serviciul de audit 
public intern din 
cadrul Filialei 
Județene Vâlcea a 
Asociației  

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

Secretar general al 
comunei 

- - 31.10.2022 Adpotat prin 
HCL nr.55 din 
31.10.2022 



 

Comunelor din 
România 

public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.3690 din 
31.10.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.3692 din 
31.10.2022 

56 13.10.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la însușirea 
Acordului de 
cooperare cu Filiala 
Județeană Vâlcea a 
Asociației 
Comunelor din 
România privind 
organizarea și 
exercitarea 
activității de audit 
public intern 

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

Secretar general al 
comunei 

- - 31.10.2022 Adpotat prin 
HCL nr.56 din 
31.10.2022 



 

comerţ, aviz 
nr.3690 din 
31.10.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.3692 din 
31.10.2022 

57 13.10.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
aprobarea 
contribuției 
Comunei Titești, 
județul Vâlcea 
pentru susținerea și 
funcționarea 
Serviciului de audit 
public intern din 
cadrul Filialei 
Județene Vâlcea a 
Asociației 
Comunelor din 
România 
 

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.3690 din 
31.10.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 

Secretar general al 
comunei 

- - 31.10.2022 Adpotat prin 
HCL nr.57 din 
31.10.2022 



 

şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.3692 din 
31.10.2022 

58 14.10.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

actualizarea 
Regulamentului de 
organizare și 
funcționare a 
aparatului de 
specialitate al 
primarului 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.3690 din 
31.10.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.3691 din 
26.09.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 

Secretar general al 
comunei 

- - 31.10.2022 Adpotat prin 
HCL nr.58 din 
31.10.2022 



 

apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.3692 din 
31.10.2022 

59 18.10.2022 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 2022-2023 

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.3690 din 
31.10.2022 și 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.3691 din 
26.09.2022  

Compartiment 
autoritate tutelară și 
asistență socială 

- - 31.10.2022 Adpotat prin 
HCL nr.59 din 
31.10.2022 

60 24.10.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 

cu privire la 
aprobarea 
decontării 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 

Compartiment 
financiar-
contabilitate 

- - 31.10.2022 Adpotat prin 
HCL nr.60 din 
31.10.2022 



 

Daneș cheltuielilor 
aferente navetei 
cadrelor didactice 
și a personalului 
auxiliar care îşi 
desfăşoară 
activitatea în  
Şcoala gimnazială 
din Comuna Titeşti, 
pentru luna 
septembrie 2022 

economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.3690 din 
31.10.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.3691 din 
26.09.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.3692 din 
31.10.2022 

61 24.10.2022 Primar – 
Cătălin 

privitor la alegerea 
preşedintelui de 

comisia pentru 
administraţie 

Secretar general al 
comunei 

- - 31.10.2022 Adpotat prin 
HCL nr.61 din 



 

Nicușor 
Daneș 

şedinţă pentru 
următoarele 3 luni
  

publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.3692 din 
31.10.2022 

31.10.2022 

62 27.10.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la utilizarea 
temporară a sumei 
de 3.088 lei din 
excedentul total al 
bugetului local 
pentru plata 
serviciilor de 
consultanță 
achiziționate în 
cadrul unui proiect 
finanțat din fonduri 
externe 
nerambursabile 

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.3690 din 
31.10.2022 

Compartiment 
financiar-
contabilitate 

- - 31.10.2022 Adpotat prin 
HCL nr.62 din 
31.10.2022 

63 07.11.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
rectificarea 
bugetului local al 
comunei Titeşti pe 
anul 2022 etapa a-
VI-a   

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

Compartiment 
financiar-
contabilitate 

- - 25.11.2022 Adpotat prin 
HCL nr.63 din 
25.11.2022 



 

agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.4096 din 
24.11.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.4097 din 
24.11.2022 și 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.4098 din 
24.11.2022 

64 10.11.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
aprobarea execuţiei 
bugetului local la 
data de 30.09.2022 

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

Compartiment 
financiar-
contabilitate 

- - 25.11.2022 Adpotat prin 
HCL nr.64 din 
25.11.2022 



 

al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.4096 din 
24.11.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.4097 din 
24.11.2022 și 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.4098 din 
24.11.2022 

65 15.11.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la alocarea 
unei sume de bani 
pentru cumpărarea 
de cadouri 
preșcolarilor și 
elevilor de la 
Școala Gimnazială, 
comuna Titești, cu 

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

Compartiment 
financiar-
contabilitate 

- - 25.11.2022 Adpotat prin 
HCL nr.65 din 
25.11.2022 



 

ocazia serbării 
pomului de iarnă 

public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.4096 din 
24.11.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.4097 din 
24.11.2022  

66 16.11.2022 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, 
comuna Titeşti, 
pentru luna 
octombrie 2022 

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 

Compartiment 
financiar-
contabilitate 

- - 25.11.2022 Adpotat prin 
HCL nr.66 din 
25.11.2022 



 

nr.4096 din 
24.11.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.4097 din 
24.11.2022 și 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.4098 din 
24.11.2022 

67 21.11.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la 
modificarea anexei 
III din Hotărârea 
Consiliului Local al 
Comunei Titești 
nr.23 din 
29.04.2022 privind 
stabilirea nivelului 
impozitelor, taxelor 
şi  a altor sume 
cuvenite bugetului 
local pentru anul 
2023 

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

Compartiment 
impozite, taxe și 
achiziții publice 

- - 27.12.2022 Adpotat prin 
HCL nr.67 din 
27.12.2022 



 

comerţ, aviz 
nr.4429 din 
27.12.2022 și 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
și lini știi publice 
și a drepturilor 
cetățenilor, aviz  
nr.4431 din 
27.12.2022 

68 29.11.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
încheierii 
Protocolului de 
colaborare între 
Ministerul Muncii 
și Solidarității 
Sociale (MMSS) și 
UAT comuna 
Titești, județul 
Vâlcea în cadrul 
proiectului „HUB 
de Servicii MMSS 
– SII MMSS”, Cod 
MySmis 130963 

comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.4430 din 
27.12.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.4431 din 
27.12.2022 

compartiment 
autoritate tutelară și 
asistență socială 

- - 27.12.2022 Adpotat prin 
HCL nr.68 din 
27.12.2022 

69 29.11.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
reţelei şcolare a 
unităţilor de 
învăţământ 
preuniversitar de 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 

Secretar general al 
comunei 

- - 27.12.2022 Adpotat prin 
HCL nr.69 din 
27.12.2022 



 

stat din comuna 
Titeşti, în anul 
şcolar 2023 – 2024 

şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.4431 din 
27.12.2022 şi 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.4430 din 
27.12.2022 

70 06.12.2022 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 
retragerea Comunei 
Ionești din cadrul 
Asociației și la 
încheierea Actelor 
adiționale prin  
care se vor 
modifica și 
completa Actul 
Constitutiv și 
Statutul  

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.4429 din 
27.12.2022 

Secretar general al 
comunei 

- - 27.12.2022 Adpotat prin 
HCL nr.70 din 
27.12.2022 



 

Asociației, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

71 08.12.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
execuției bugetului 
local la data de 
30.11.2022 

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.4429 din 
27.12.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.4430 din 
27.12.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 

Compartiment 
financiar-contabilitate 

- - 27.12.2022 Adpotat prin 
HCL nr.71 din 
27.12.2022 



 

şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.4431 din 
27.12.2022 

72 09.12.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

cu privire la 
aprobarea 
rectificării 
bugetului local al 
comunei Titești pe 
anul 2022 etapa a-
VII-a și 
modificarea 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, aviz 
nr.4429 din 
27.12.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.4430 din 
27.12.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 

Compartiment 
financiar-contabilitate 

- - 27.12.2022 Adpotat prin 
HCL nr.72 din 
27.12.2022 



 

apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.4431 din 
27.12.2022 

73 14.12.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind  aprobarea 
decontării 
cheltuielilor 
aferente navetei 
cadrelor didactice 
și personalului 
auxiliar  care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
Şcoala gimnazială, 
comuna Titeşti, 
pentru luna 
noiembrie 2022 

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.4429 din 
27.12.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.4430 din 
27.12.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 

Compartiment 
financiar-contabilitate 

- - 27.12.2022 Adpotat prin 
HCL nr.73 din 
27.12.2022 



 

juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.4431 din 
27.12.2022 

74 20.12.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea 
„Programului anual 
al achiziţiilor 
publice al comunei 
Titești pentru anul 
2023” 

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.4429 din 
27.12.2022, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, protecţie 
socială, activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.4430 din 
27.12.2022 şi 
comisia pentru 
administraţie 

Responsabil achiziții 
publice 

- - 27.12.2022 Adpotat prin 
HCL nr.74 din 
27.12.2022 



 

publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii publice 
şi a drepturilor 
cetăţenilor, aviz 
nr.4431 din 
27.12.2022 
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    *1) Registrele pe fiecare an se ţin în format electronic. 
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