
 

 
                                                 
 ANEXA 7 

      la regulament 
 

REGISTRUL*1) 
pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2023 

 
    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. 
înr
eg.  

Data 
înreg. 

Funcția, 
prenumele 
și numele 
ini țiatorului  

A 
Titlul proiectului de hot ărâre 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 

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 



 

compartimentului de 
resort, precum şi 
numărul şi data 
înregistrării acestuia. 
 
 

adoptării se 
face 
menţiunea 
"adoptat prin 
Hotărârea nr. 
....../......". 
 
 

1. 05.01.2023 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea acoperirii 
definitive a deficitului secţiunii de 
dezvoltare, la sfârşitul exerciţiului 
bugetar al anului 2022 

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 

- - 09.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.1 din 
09.01.2023 

2. 05.01.2023 Primar – 
privitor la aprobarea bugetului local 

comisia pentru Compartimentul - - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.2 din 



 

Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

al comunei Titeşti  pe anul 2023  

 

programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget, 
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.356 din 
30.01.2023, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecţie 
socială, 
activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr.357 din 
30.01.2023 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice şi a 
drepturilor 

financiar-
contabilitate 

31.01.2022 



 

cetăţenilor aviz 
nr.358 din 
30.01.2023 

3. 12.01.2023 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea majorării tarifului practicat 
pentru colectarea separată, 
transportul separat și tratarea 
deșeurilor municipale reziduale de la 
persoanele fizice și juridice de către 
operatorul  S.C. Urban S.A Rm. 
Vâlcea în comuna Titești, județul 
Vâlcea, începând cu data de 01 
februarie 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.356 din 
30.01.2023 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice şi a 
drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.358 din 
30.01.2023 

Viceprimarul 
comunei 

- - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.3 din 
31.01.2023 

4. 13.01.2023 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

aprobarea planului de acţiuni şi 
lucrări de interes local ce se vor 
realiza în anul 2023 de persoanele 
beneficiare ale ajutorului social, 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 

Nate Adina Elena 
referent superior 
cu atribuţii de 
asistenţă socială 

- - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.4 din 
31.01.2023 



 

conform Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat  

apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.358 din 
30.01.2023 şi 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecţie 
socială, 
activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr.357 din 
30.01.2023 

5. 13.01.2023 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

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

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.358 din 
31.01.2023, cât 
și al comisiei 
pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecţie 
socială, 
activităţi 

Compartiment 
autoritate tutelară 
și asistență socială 

- - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.5 din 
31.01.2023 



 

sportive şi de 
agrement aviz 
nr.357 din 
31.01.2023 

6. 16.01.2023 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 
înregistrat la 
nr.358 din 
31.01.2023 
prin care se 
avizează 
favorabil 
proiectul de 
hotărâre 

Secretarul general 
al comunei 

- - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.6 din 
31.01.2023 

7. 16.01.2023 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind analiza stadiului de înscriere 
a datelor în Registrul agricol pentru 
semestrul II al anului 2022 şi 
stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activităţi 

comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr.358 din 
31.01.2023 şi 
comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget 

compartimentul 
registru agricol, 
resurse umane și 
relații publice 

- - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.7 din 
31.01.2023 



 

finanțe, 
administrarea 
domeniului 
public și privat 
al localității, 
agricultură, 
gospodarie 
comunală, 
protecția 
mediului 
servicii şi 
comerţ aviz 
nr.356 din 
31.01.2023 

8. 16.01.2023 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la aprobarea numărului de 
posturi pentru asistenţii     personali, 
însoţitori ai persoanelor cu handicap 
grav 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.356 din 
30.01.2023, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 

Compartiment 
autoritate tutelară 
și asistență socială 

- - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.8 din 
31.01.2023 



 

protecţie 
socială, 
activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr.357 din 
30.01.2023 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice şi a 
drepturilor 
cetăţenilor, 
aviz nr.358 din 
30.01.2023 

9. 18.01.2022 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la aprobarea bugetului 
Serviciului de 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 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.356 din 
30.01.2023 

viceprimarul 
comunei 

- - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.9 din 
31.01.2023 



 

10. 18.01.2023 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
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.356 din 
30.01.2023, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecţie 
socială, 
activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr.357 din 
30.01.2023 şi  
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 

Secretarul general 
al comunei 

- - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.10 
din 
31.01.2023 



 

drepturilor 
cetăţenilor aviz 
nr. 358 din 
30.01.2023 

11. 18.01.2023 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privitor la stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul 
aparatului 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 și privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, aviz 
nr.356 din 
30.01.2023 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor 
înregistrat la 
nr.358 din 
30.01.2023 

Secretarul general 
al comunei 

- - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.11 
din 
31.01.2023 

12. 18.01.2023 Primar – 
Cătălin 

cu privire la aprobarea decontării 
cheltuielilor aferente navetei cadrelor 

comisia pentru 
programe de 

Compartimentul 
financiar-

- - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.12 



 

Nicușor 
Daneș 

didactice și a personalului auxiliar 
care îşi desfăşoară activitatea în 
Şcoala gimnazială, comuna Titeşti, 
pentru luna decembrie 2022 

dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ aviz 
nr.356 din 
30.01.2023, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecţie 
socială, 
activităţi 
sportive şi de 
agrement aviz 
nr.357 din 
30.01.2023 şi 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice şi a 
drepturilor 
cetăţenilor aviz 

contabilitate din 
31.01.2023 



 

nr.358 din 
31.01.2023 

13. 18.01.2023 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.358 din 
31.01.2023 

Secretarul general 
al comunei 

- - 31.01.2023 Adoptat prin 
HCL nr.13 
din 
31.01.2023 

14. 07.02.2023 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privitor la rectificarea bugetului local 
al comunei Titești pe anul 2023 etapa 
a-I-a și aprobarea listei obiectivelor 
de investiții pe anul 2023  

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget, 
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecţie 
socială, 
activităţi 

Compartimentul 
financiar-
contabilitate 

- - 27.02.2023 Adoptat prin 
HCL nr.14 
din 
27.03.2023 



 

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

15. 15.02.2023 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privind aprobarea asocierii cu 
Unitatea Administrativ Teritorială - 
Județul Vâlcea, prin Consiliul 
Județean Vâlcea, în vederea 
depunerii spre finanțare, 
implementării și monitorizării 
proiectului cu titlul „Dotarea cu 
mobilier și echipamente digitale a 
unităților de învățământ 
preuniversitar la nivelul Județului 
Vâlcea” gestionat de Ministerul 
Educației, în cadrul apelului de 
proiecte 
PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I13./I14
/ 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget, 
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecţie 
socială, 
activităţi 
sportive şi de 
agrement şi 

Secretar general al 
comunei 

- - 27.02.2023 Adoptat prin 
HCL nr.15 
din 
27.02.2023 



 

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

16. 17.02.2023 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
Daneș 

privind aprobarea asocierii cu 
Unitatea Administrativ Teritorială - 
Județul Vâlcea, prin Consiliul 
Județean Vâlcea, în vederea 
depunerii spre finanțare, 
implementării și monitorizării 
proiectului cu titlul „Bibliotecile 
vâlcene, noi hub-uri de dezvoltare a 
competențelor digitale” gestionat de 
Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării, în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C7/MCID/I17/ 

comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget, 
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecţie 
socială, 
activităţi 
sportive şi de 
agrement şi 
comisi pentru 
administraţie 

Secretar general al 
comunei 

- - 27.02.2023 Adoptat prin 
HCL nr.16 
din 
27.02.2023 



 

publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice şi a 
drepturilor 
cetăţenilor 

17. 17.02.2023 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, comuna Titeşti, 
pentru luna ianuarie 2023 

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.655 din 
24.02.2023, 
comisia pentru 
învăţământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecţie 
socială, 
activităţi 
sportive şi de 
agrement, aviz 
nr.656 din 
24.02.2023 şi 

compartimentului 
financiar 
contabilitate 

- - 27.02.2023 Adoptat prin 
HCL nr.17 
din 
27.02.2023 



 

comisi pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice şi a 
drepturilor 
cetăţenilor, 
aviz nr.657 din 
24.02.2023 

18. 17.02.2023 Primar –
Nicușor 
Cătălin 
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, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ, 
comisia pentru 
administraţie 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
şi lini ştii 
publice şi a 
drepturilor 
cetăţenilor 

Șeful Serviciului 
Voluntar pentru 
Situații de Urgență 
Titești 

- - 27.02.2023 Adoptat prin 
HCL nr.18 
din 
27.02.2023 



 

19. 20.02.2023 Primar – 
Cătălin 
Nicușor 
Daneș 

privind aprobarea încheierii acordului 
de parteneriat pentru executarea 
lucrărilor de alimentare cu 
apă/canalizare/gaze naturale pe 
traseul drumurilor județene 
modernizate și aflate în perioada de 
garanție 

comisia 
pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, 
buget, 
finanţe, 
administrarea 
domeniului 
public şi 
privat al 
localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 
mediului, 
servicii şi 
comerţ şi 
comisia 
pentru 
administraţie 
publică 
locală, 
juridică, 
apărarea 
ordinii şi 
liniştii 
publice şi a 
drepturilor 
cetăţenilor 

viceprimarul 
comunei 

- - 27.02.2023 Adoptat prin 
HCL nr.19 
din 
27.02.2023 



 

          
          
          
          
   

 
      

          

          

   
 

      

          
          
          

          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 

          
          
          
          
          
          
          
   

 
      

          
          
          
          
          
          
          
          
   

 
      

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

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

 


