
 

    ANEXA 8 
    la regulament 
 
     
 

REGISTRUL*1) 
pentru evidenţa hotărârilor consiliului local  Voineasa pe anul 2021 

 
Nr. de 
ordine 

Data 
adoptării 

Data intrării în 
vigoare 

Titlul proiectului de hot ărâre a consiliului 
local 

Funcția , prenumele și numele 
ini țiatorului 

Evenimente 
ulterioare 
adoptării *2) 

0 1 2 3 4 5 
1. 7.01.2021 7.01.2021 Alegerea președintelui de ședință Primar, Năstăsescu Gabriel 

Sebastian 
 

2. 7.01.2021 7.01.2021 Aprobarea acoperirii definitive a defcitului 
secțiunii de dezvoltare a bugetului local al 
comunei Voineasa 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

3. 7.01.2021 7.01.2021 Aprobarea acoperirii definitive a defcitului 
secțiunii de funcționare a bugetului local al 
comunei Voineasa 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

4. 7.01.2021 7.01.2021 Modificarea și completarea anexei la hotărârea 
nr.65/11 din 17.12.2020 privind stabilirea 
impozitelor, taxelor și a altor taxe assimilate 
acestora, a amenzilor aplicabile în anul 2021 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

5. 7.01.2021 7.01.2021 Aprobarea numărului de asistenți personali ai 
persoanelor cu handicap grav și a numărului 
de indemnizații lunare cuvenite părinților sau 
reprezentațiilor legali ai copilului cu handicap 
grav, adulților cu handicap grav ori 
reprezentaților legali ai acestora la nivelul 
comunai Voineasa 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

6. 29.01.2021 29.01.2021 Stabilirea unor situații special în care mai pot 
fi acordate ajutoare de urgență, în afara celor 
prevăzute la art.28 alin(2) din Legea 
nr.416/2001 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

7. 29.01.2021 29.01.2021 Acordarea unui premiu în valoare de 1000 lei, 
soților care împlinesc 50 de ani de la 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 



 

încheierea căsătoriei pe parcursul anului 2021 
8 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea Planului de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă 
persoanelor beneficiare de prevederile Legii 
nr.416/2001 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

9. 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea Planului de analiză și acoperire a 
riscurilor din zona de competență a CLSU 
Voineasa pe anul 2021 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

10 29.01.2021 29.01.2021 Inventarierea materiei impozabile pentru anul 
2021 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

11 29.01.2021 29.01.2021 Desemnarea consilierilor locali din cadrul 
Consiliului local Voineasa care vor face parte 
din comisia de evaluare a performanțelor 
individuale ale secretarului general al unității 
administrative teritoriale pentru anul 2020 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

12 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea numărului, criteriilor și a 
cuantumului burselor școlare aferente anului 
școlar 2020-2021 pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, la nivelul 
comunei Voineasa 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

13 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea rețelei școlare din comuna 
Voineasa, județul Vâlcea pentru anul 2021-
2022 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

14 29.01.2021 29.01.2021 Notarea în Cartea funciară a imobilului teren 
în suprafață totală de 24 ha, pct. Stațiunea 
Vidra, teren aparținând domeniului public al 
comunei Voineasa, a dreptului de folosință în 
favoarea Confederației Naționale a 
Sindicatelor Libere din România(CNSRL-
FRĂȚIA)în baza Decretului nr.416/1976 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

15 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea tarifelor pentru transportul pe cablu 
la Domeniul schiabil Voineasa”Ski Resort 
Transalpina” 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

16 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea achiziționării unor servicii juridice 
de consultanță, de asistență și/sau reprezentare 
în vederea apărarii intereselor Comunei 
Voineasa a Consiliului local al comunei 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 



 

Voineasa, precum și a  primarului comunei 
Voineasa 

17 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea utilizării în anul 2021 a unor sume 
din excedentul anilor precedent ai bugetului 
local, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

18. 29.01.2021 29.01.2021 Aprobarea actului additional la contractual de 
prestări servicii nr.1772/27.08.2020 încheiat 
între comuna Voineasa, în calitate de 
beneficiar și GSG Security Prim SRL, în 
calitate de prestator 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

19. 26.02.2021 26.02.2021 Aprobarea contului annual de execuție al 
bugetului local de venituri și cheltuieli al 
comunei Voineasa la data de  31.12.2020 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

20 26.02.2021 26.02.2021 Modificarea structurii funcționale a aparatului 
de specialitate al primarului comunei 
Voineasa, județul Vâlcea 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

21 26.02.2021 26.02.2021 Aprobarea achiziționării unor servicii juridice 
de consultanță, de asistență și/sau reprezentare 
în vederea apărarii intereselor Comunei 
Voineasa a Consiliului local al comunei 
Voineasa, precum și a  primarului comunei 
Voineasa 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

22 23.03.2021 23.03.2021 Aprobarea Regulamentului propriu privind 
măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele și circulația proiectelor de hotărâri 
ale Consiliului local Voineasa 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

23 23.03.2021 23.03.2021 Modificarea și completarea art.2 din HCL 
nr.43/2019 privind aprobarea acordării 
indemnizației de periculozitate și de hrană 
membrilor formațiilor de salvare Salvamont 
care vor asigura servicii servicii salvamont la 
Domeniul schiabil 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

24 23.03.2021 23.03.2021 Modificarea și completarea art.1 din HCL 
nr.15/2021 privind aprobarea tarifelor pentru 
transportul pe cablu la Domeniul schiabil 
Voineasa Ski Resort Transalpina 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 



 

25 23.03.2021 23.03.2021 Aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune nr.2759/2006 pentru un spațiu cu 
destinație cabinet stomatologic încheiat între 
comuna Voineasa în calitate ce concedent și 
Vivadent SRL în calitate de concesionar 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

26 7.04.2021 7.04.2021 Alegerea președintelui de ședință Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

27 7.04.2021 07.04.2021 Aprobarea plății unor taxe către Inspectoratul 
de Stat în Construcții, Inspectoratul Județean 
în Construcții Vâlcea aferent investiției de 
dezvoltare a infrastructurii de agreement în 
Stațiunea turistică Voineasa, județul Vâlcea 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

28 21.04.2021 21.04.2021 Aprobarea propunerii de dezmembrare a 
imobilului teren din punctele Coasta Benghii 
și Muntinu Mare, având CF 35196 Malaia, 
imobil aparținând domeniului privat al 
comunei Malaia 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

29 21.04.2021 21.04.2021 Constituirea unei comisii de monitorizare și 
control a modului de respectare și indeplinire a 
obligațiilor prevăzute în contractual de 
delegare a serviciului de administrare pârtie 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

30 21.04.2021 21.04.2021 Aprobarea regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului local Voineasa 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

31 21.04.2021 21.04.2021 Indexarea nivelurilor valorilor impozabile, 
impozitelor, taxelor locale și a altor taxe 
assimilate acestora, a amenzilor aplicabile în 
anul 2022 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

32 21.04.2021 21.04.2021 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiție –Modernizare și dotare 
Cămin Cultural, comuna Voineasa 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

33 21.04.2021 21.04.2021 Aprobarea plății unor taxe către Inspectoratul 
de Stat în Construcții, Inspectoratul Județean 
în Construcții Vâlcea aferent investiției 
Dezvoltarea infrastructurii de agrement 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

34 21.04.2021 21.04.2021 Aprobarea organigramei și a statului de funcții 
din aparatul de specialitate al primarului 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 



 

comunei Voineasa, pentru anul 2021 
35 21.04.2021 21.04.2021 Aprobarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Voineasa 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

36 21.04.2021 21.04.2021 Aprobarea Planului de asigurare cu resurse 
umane, material și financiare pentru 
gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul 
administrative al comunei Voineasa 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

37 21.04.2021 21.04.2021 Aprobarea contului annual de execuție al 
bugetului local de venituri și cheltuieli al 
comunei Voineasa la data de   

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

38 27.05.2021 27.05.2021 Aprobarea rectificării bugetului local al 
comunei Voineasa pe anl 2021 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

39 27.05.2021 27.05.2021 Stabilirea taxei de avizare pentru centrele de 
colectare ciuperci și pentru centrele de 
colectare fructe de pădure 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

40 27.05.2021 27.05.2021 Mandatarea primarului comunei Voineasa să 
angajeze pe o perioadă de 6 luni, un avocat 
care să asigure consultant și asistență de 
specialitate și să reprezinte în fața instanțelor 
de judecată interesele Consiliului local 
Voineasa, ale Primarului comunei Voineasa și 
ale Primăriei comunei Voineasa în cauzele în 
care aceste autorității locale și UAT, împreună 
sau separate sunt sau vor fi implicate 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

41 27.05.2021 27.05.2021 Mandatarea reprezentatului comunei Voineasa, în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitar ă ”APA VÂLCEA” s ă aprobe prețul 
pentru apa potabilăși tariful de canalizare-epurare 
pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de 
canalizare epurare furnizate de Apavil sa  pe 
întreaga arie de operare și modificarea și completare 
Act adițional al Contractului de gestiune 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

42 27.05.2021 27.05.2021 Aprobarea tarifelor pentru transportul pe cablu la 
Domeniul Schiabil Voineasa”Ski Resort 
Transalpina” sezonul de vară 2021 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

43 30.06.2021 30.06.2021 Modificarea art.1 din hotărârea Consiliului local al 
comunei Malaia nr.13/2021 privind actualizarea 

Primar, Năstăsescu Gabriel  



 

componenței Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență la nivelul comunei Malaia, județul Vâlcea                     
 

Sebastian 

44 30.06.2021 30.06.2021 Alegerea președintelui de ședință pe luna iunie 
2021 
 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

45 30.06.2021 30.06.2021 Aprobarea încheierii unui act adițional la 
Contractul de concesiune nr.3690/03.08.2020 
încheiat între comuna Voineasa în calitate de 
concedent și Annabella SRL în calitate de 
concesionar 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

46 30.07.2021 30.07.2021 Alegerea președintelui de ședință Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

47 30.07.2021 30.07.2021 Aprobarea contului trimestrial de execuție al 
bugetului local de venituri și cheltuieli al 
comunei Voineasa, județul Vâlcea, la da data 
de 30 iunie 2021 
 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

48. 30.07.2021 30.07.2021 Acordarea unui mandate special 
reprezentantului UAT Voineasa în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”APA Vălcea”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 ulterioare 

Primar, Năstăsescu Gabriel 
Sebastian 

 

 
------------ 
    *1) Registrele pe fiecare an se ţin în format electronic. 
    *2) În cazul în care ulterior adoptării hotărârii aceasta suferă modificări, completări sau abrogare, în această coloană se trec toate aceste evenimente, menţionându-se, în ordine cronologică, tipul evenimentului, precum şi 
numărul şi anul hotărârii consiliului local care afectează actul administrativ în cauză. 
    De exemplu: 
    "1. modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2019; 
    2. modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2019; 
    3. abrogată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2019". 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


