
 

 
                                                  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 

inițiatorului 

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 resort, precum şi 
numărul şi data înregistrării 
acestuia. 
 
 

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. 
....../......". 
 
 

1. 31.12.2020 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Alegerea președintelui de ședință Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,  aviz 
nr.6260 din data de 
31.12.2021; 

Compartiment  juridic și 
autoritate tutelară- consilier 
juridic-Lupea Ioana-
Georgiana 
Nr.6248/31.12.2021 

Aviz legalitate –
Sectrtar general 
comuna Voineasa, 
nr.6249/31.12.202 

0 7.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.1/7.01.2021 

2. 31.12.2020 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea acoperirii definitive a 
deficitului secțiunii de dezvoltare 
a bugetului local al comunei 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 

Compartiment  financiar 
contabilitate resurse 
umane-Filigean Nicoleta-

Aviz legalitate –
Sectrtar general 
comuna Voineasa, 

0 7.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.2/7.01.2021 



 

Voineasa economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț, 
nr.6262/31.12.2020 
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,  aviz 
nr.6262 din data de 
31.12.2021; 
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agrement, 
nr.6261/31.12.2021 

Suzana, nr.6250/31.12.2020 nr.6255/31.12.2021 

3. 31.12.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea acoperirii definitive a 
deficitului secțiunii de funcționare 
a bugetului local al comunei 
Voineasa 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț, 
nr.6261/31.12.2020 
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,  aviz 
nr.6261 din data de 
31.12.2021; 
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 

Compartiment  financiar 
contabilitate resurse 
umane-Filigean Nicoleta-
Suzana, nr.6254/31.12.2020 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.6252/31.12.202 

0 7.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.3/7.01.2021 



 

activități aportive și 
de agrement, 
nr.6261/31.12.2021 

4. 31.12.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Modificarea și completarea anexei 
la HCL nr.65/11din 17.12.2020 
privind stabilirea impozitelor, 
taxelor local  și a altor taxe 
asimilate acestora, a amenzilor 
aplicabile în anul 2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.91/7.01.2021 

Compartiment impozite și 
taxe- consilier Mirion 
Valeria, nr.6273/31.12.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr74/6.01.2021 

0 7.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.4/7.01.2021 

5. 6.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea numărului de asistenți 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav și a numărului de 
indemnizații lunare cuvenite 
părinților sau reprezentanților 
legali ai copilului cu handicap grav, 
adulților cu handicap grav ori 
reprezentanților legali ai acestora 
la nivelul comunei Voineasa, județ 
Vâlcea 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 

Compartiment Situații de 
urgență și asistență socială-
inspector, Stănescu marieta 
Verginica, nr.73/6.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.462/25.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.5/29.01.2021 



 

protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.374/20.01.2021 

6. 6.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Stabilirea unor situații special în 
care mai pot fi acordate ajutoare 
de urgență în afara celor 
prevăzute la art.28 lin 2 din Legea 
nr.416/2001 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.375/20.01.2021 

Compartiment Situații de 
urgență și asistență socială-
inspector, Stănescu marieta 
Verginica, nr.67/6.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 463/25.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.6/29.01.2021 

7. 6.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Acordarea un ui premiu în valoare 
de 1000 lei soților care împlinesc 
50 de ani de la încheierea 
căsătoriei pe parcursul anului 
2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 

Compartiment Situații de 
urgență și asistență socială-
inspector, Stănescu marieta 
Verginica, nr.69/6.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 464/25.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.7/29.01.2021 



 

învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.376/20.01.2021 

8. 6.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea Planului de lucrări de 
interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă, persoanelor 
beneficiare de prevederile legii 
nr.416/2001 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.377/20.01.2021 

Compartiment Situații de 
urgență și asistență socială-
inspector, Stănescu marieta 
Verginica, nr.71/6.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 465/25.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.8/29.01.2021 

9. 6.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea Planului de analiză și 
acoperire a riscurilor din zona de 
competență a Comitetului Local 
pentru Situații de Urgență al 
comunei Voineasa, județul Vâlcea 
pe anul 2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 

Compartiment Situații de 
urgență și asistență socială-
inspector, Stănescu marieta 
Verginica, nr.105/6.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 466/25.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.9/29.01.2021 



 

cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.378/20.01.2021 

10. 6.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Inventarierea materiei impozabile 
pentru anul 2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.379/20.01.2021 

Compartiment impozite și 
taxe- consilier Mirion 
Valeria, nr.223/13.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 467/25.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.10/29.01.2021 

11. 6.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Desemnarea consilierilor locali din 
cadrul Consiliului local Voineasa 
care vor face parte din comisia de 
evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale 
secretarului general al Unitătii 
administrativ teritoriale pentru 
anul 2020 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 

Compartiment juridic și 
autoritate tutelară,Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.150/11.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 468/25.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.11/29.01.2021 



 

liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.380/20.01.2021 

12 6.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea numărului și a 
cuantumului burselor școlare 
aferente anului școlar 2020/2021 
pentru elevii din învățământului 
preuniversitar de stat la nivelul 
comunei Voineasa 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.381/20.01.2021 

Compartiment Situații de 
urgență și asistență socială-
inspector, Stănescu Marieta 
Verginica, 
nr.469/25.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 468/25.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.12/29.01.2021 

13 6.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea rețelei școlare din 
comuna Voineasa, județul Vâlcea 
pentru anul anul 2021/2022 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 

Compartiment juridic și 
autoritate tutelară,Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.5871/2.12.2020 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 470/25.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.13/29.01.2021 



 

locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.382/20.01.2021 

14 15.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Notarea în Cartea funciară a 
imobilului teren în suprafață 
totală de 24 ha pct.Vidra, teren 
aparținând Domeniului public al 
comunei Vouineasa, a dreprului 
de folosință în favoarea 
Confedetației Naționale a 
Sinsicatelor Libere din România 
Frăția(CNSRL_Frăția) în baza 
decretului nr. 143/1976 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.383/20.01.2021 

Compartiment juridic și 
autoritate tutelară,Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.306/15.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 471/25.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.14/29.01.2021 

15 18.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

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

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  

Compartiment juridic și 
autoritate tutelară,Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.324/18.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 472/25.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.15/29.01.2021 



 

Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.384/20.01.2021 

16 11.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea  achiziționării serviciilor 
juridice de consultant asistentă și 
reprezentare ăn vederea apărării 
intereselor comunei Voineasa, 
Consiliului local al comunei 
Voineasa precum și a primarului 
comunei Voineasa 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.551/29.01.2021 

Compartiment juridic și 
autoritate tutelară,Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.508/26.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 507/26.01.2021 

0 29.01.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.16/29.01.2021 

 11.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Alegerea viceprimarului comunei 
Voineasa 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 

Compartiment juridic și 
autoritate tutelară,Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.154/11.01.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 473/25.01.2021 

0  Proiectul de 
hotarare nu devine 
hotarare, nu a 
îndeplinit 
majoritatea 
absoluta 



 

protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.385/20.01.2021 

17 8.02.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea utilizării în anul 2021 
de sume din excedentul bugetului 
local, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.691/8.02.2021 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier Filigean 
Nicoleta Suzana, 
nr.689/8.02.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 762/11.02.2021 

0 12.02.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.17/12.02.2021 

18 11.02.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea actului additional la 
Contractul de prestări servicii 
nr.1772/27.08.2020 încheiat între 
Comuna Voineasa, județ Vâlcea, în 
calitate de beneficiar și GSG 
Security Prim SRL, în calitate de 
prestator 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 

Compartiment juridic și 
autoritate tutelară,Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.674/8.02.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 761/11.02.2021 

0 12.02.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.18/12.02.2021 



 

agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.692/8.02.2021 

19 9.02.202 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea Contului annual de 
execuție al bugetului local de 
venituri și cheltuieli al comunei 
Voineasa, județ Vâlcea la data de 
31.12.2020 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.858/7.02.2021 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier Filigean 
Nicoleta Suzana, 
nr.722/9.02.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 1018/25.02.2021 

0 26.02.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.19/26.02.2021 

20 10.02.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Modificarea structurii funcționale 
a aparatului de specialitate al 
primarului comunei Voineasa, 
județ Vâlcea 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier Filigean 
Nicoleta Suzana, 
nr.724/10.02.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr. 1017/25.02.2021 

0 26.02.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.20/26.02.2021 



 

domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.857/17.02.2021 

21 22.02.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea achiziționarii servicilor 
de consultant, asistență și 
reprezentare în vederea aprobării 
intereselor comunei Voineasa a 
Consiliului local al comunei 
Voineasa precum și al primarului 
comunei Voineasa 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.1020/26.02.2021 

Compartiment juridic și 
autoritate tutelară,Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.910/22.02.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.1021/26.02.2021 

0 26.02.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.21/26.02.2021 

22 15.03.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Alegerea viceprimarului comunei 
Voineasa 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 

Compartiment juridic și 
autoritate tutelară,Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.1393/15.03.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.1574/22.03.2021 

0  Proiectul de 
hotarare nu devine 
hotarare, nu a 
îndeplinit 



 

buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.1410/15.03.2021 

majoritatea 
absoluta 

23 11.03.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

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

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.1410/15.03.2021 

Compartiment juridic și 
autoritate tutelară,Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.1317/11.03.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.1576/22.03.2021 

0 23.03.2021 Adoptat prin 
Hotararea 
nr.22/23.03.2021 

24 15.03.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 

Modificarea și completarea  art.2 
din HCL nr.43/2019 privind 

Comisia pentru 
programe de 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 

Aviz legalitate –
Sectetar general 

0 23.03.2021 Adoptat prin 
Hotîrârea 



 

NĂSTĂSESCU aprobarea acordării indemnizatiei 
de perulozitate si a indemnizatiei 
de hrana membrilor formatiilor de 
salvare Salvamont care vor asigura 
servicii la Domeniul schiabil ”Ski 
Resort Transalpina” 

dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.1410/15.03.2021 

umane, consilier Filigean 
Nicoleta Suzana, 
nr.1387/15.03.2021 

comuna Voineasa, 
nr.1538/22.03.2021 

nr.23/23.03.2021 

25 15.03.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

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

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.1410/15.03.2021 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier Filigean 
Nicoleta Suzana, 
nr.1384/15.03.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.1575/22.03.2021 

0 23.03.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.24/23.03.2021 



 

26 22.03.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea prelungirii contractului 
de concesiune nr.2759/2006 
pentru un spațiu cu destinația 
Cabinet stomatologic, încheiat 
între comuna Voineasa în calitate 
de concedent și Vivadent SRL în 
calitate de concesionar 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.1585/23.03.2021 

Compartiment impozite și 
taxe- consilier Mirion 
Valeria, nr.1549/22.03.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.1584/23.03.2021 

0 23.03.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.25/23.03.2021 

27 31.03.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Alegerea președintelui de ședință Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 

Compartiment juridic și 
autoritate tutelară,Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.1863/31.03.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.1962/6.04.2021 

0 7.04.2021 Adoptat prin HCL 
nr. 26/7.04.2021 



 

înregistrate sub 
nr.1929/2.04.2021 

28 1.04.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea plății unor taxe către 
Inspectoratul de Stat în 
Construcții, inspectoratul 
Județean în Construcții Vâlcea 
aferente investiției Dezvoltarea 
infrastructurii de agreement în 
Stațiunea turistică Voineasa, județ 
Vâlcea 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.1929/2.04.2021 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier Filigean 
Nicoleta Suzana, 
nr.1905/1.04.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.1963/6.04.2021 

0 7.04.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.27/7.04.2021 

29 24.03.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea bugetului local al 
comunei Voineasa, județul Vâlcea, 
pentru anul 2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier Filigean 
Nicoleta Suzana, 
nr.1629/24.03.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2026/7.04.2021 

1 7.04.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.28/7.04.2021 



 

activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2147/14.04.2021 

30 31.03.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Constituirea unei comisii de 
monitorizare și control a modului 
de respectare și indeplinire a 
obligațiilor prevăzute în 
contractual de delegare a gestiunii 
serviciului de administrare a 
Domeniului public schiabil 
Voineasa-Ski Resort Transalpina 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2149/14.04.2021 

Compartiment juridic, 
consilier juridic –Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.1281/31.03.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.1822/31.03..2021 

0 21.04.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.29/21.04.2021 

31 31.01.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a 
Consiliului local Voineasa 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 

Compartiment juridic, 
consilier juridic –Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.1826/31.03.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.1827/31.03..2021 

0 21.04.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.30/21.04.2021 



 

sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2148/14.04.2021 

32 12.03.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

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

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2150/14.04.2021 

Compartiment , impozite și 
taxe- consilier Mirion Valria 
nr.1826/31.03.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.1363/12.03..2021 

0 21.04.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.31/21.04.2021 

33 9.04.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea indicatorilor economici  
aferenți Studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul de investiție 
Modernizare și dotare Cămin 
Cultural, comuna Voineasa, 
județul Vâlcea 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   

Compartiment juridic, - 
consilier juridic –Lupea 
Ioana Georgiana 
nr.2058/9.04.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2059/9.04..2021 

0 21.04.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.32/21.04.2021 



 

 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2151/14.04.2021 

34 16.04.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea plății unor taxe către 
Inspectoratul de Stat în 
Construcții, inspectoratul 
Județean în Construcții Vâlcea 
aferente investiției Dezvoltarea 
infrastructurii de agreement în 
Stațiunea turistică Voineasa, județ 
Vâlcea 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.22639/21.04.2021 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier Mirion 
Cristina Maria, 
nr.2188/16.04. 2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2258/21.04..2021 

0 21.04.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.33/21.04.2021 

35 19.04.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea organigramei și a 
statului de funcții din aparatul de 
specialitate al primarului comunei 
Voineasa pe anul 2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier Mirion 
Cristina Maria, 
nr.2201/19.04. 2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2259/21.04.2021 

0 21.04.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.34/21.04.2021 



 

respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2264/21.04.2021 

36 19.04.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea salariilor de bază 
pentru funcțiomnsrii publici și 
personalulului contractual   din 
cadrul  aparatul de specialitate al 
primarului comunei Voineasa, 
pentru anul 2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2265/21.04.2021 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier Mirion 
Cristina Maria, 
nr.2197/19.04. 2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2260/21.04..2021 

0 21.04.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.35/21.04.2021 

37 20.04.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea planului de asigurare 
cu resurse umane, material și 
financiare pentru gestionarea 
situațiilor de urgență pe teritoriul 
administrative al comunei 
Voineasa în anul 2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 

Compartiment Situații de 
urgență și asistență socială- 
inspector Stănescu Marieta 
Verginica nr.2219/20.04. 
2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2261/21.04..2021 

0 21.04.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.36/21.04.2021 



 

apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2266/21.04.2021 

38 20.04.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea contului  trimestrial de 
execuție al bugetului al bugetului 
local de venituri și cheltuieli al 
comunei Voineasa, județul Vâlcea, 
la data de 31 martie 2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2267/21.04.2021 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier Mirion 
Cristina Maria, 
nr.2240/20..04. 2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2262/21.04..2021 

0 21.04.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.37/21.04.2021 

38 20.05.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea rectificării bugetului 
local al comunei Voineasa pe anul 
2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier Mirion 
Cristina Maria, 
nr.2663/20..05. 2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2679/21.05..2021 

0 27.05.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.38/27.05.2021 



 

administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2668/20.05.2021 

39 20.05.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Stabilirea taxei de avizare pentru 
central de colectare ciuperci și 
pentru centrele de colectare 
fructe de pădure 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2669/20.05.2021 

Compartiment impozite și 
taxe- Mirion Valeria, 
nr.2659/20..05. 2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2680/21.05..2021 

0 27.05.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.39/27.05.2021 

40 20.05.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Mandatarea primarului comunei 
Voineasa să angajeze pe o periodă 
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 
clauzele în care aceste autorități 
publice locale și UAT, împreună 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 

Secretar general delegat-
Stănescu Marieta Verginica, 
nr.2661/20.05.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2681/21.05..2021 

0 27.05.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.40/27.05.2021 



 

sau separate, sunt sau vor fi 
implicate 

servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2668/20.05.2021 

41 27.05.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Mandatarea reprezentantului 
comunei Voineasa în Adunarea 
Generală aAsociației de 
Dezvoltare Intercomunitară”APA 
VÂLCEA„, să aprobe prețul la apa 
potabilă și tariful pentru 
canalizare-epurare pentru 
serviciile publice de alimentare cu 
apă și de canalizare-epurare 
furnizate de Apavil S.A pe întreaga 
arie de operare și modificarea și 
completarea, prin Act additional a 
Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și canalizare 
nr.1/2008 cu modificările și 
completările ulterioare, ale 
primarului comunei Voineasa și 
ale Primăriei comunei Voineasa în 
clauzele în care aceste autorități 
publice locale și UAT, împreună 
sau separate, sunt sau vor fi 
implicate 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2774/27.05.2021 

Secretar general delegat-
Stănescu Marieta Verginica, 
nr.2772/27.05.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2773/27.05..2021 

0 27.05.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.41/27.05.2021 

42 27.05.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea taifelor pentru 
transportul pa cablu la Domeniul 
schiabil Voineasa”Ski Resort 
Transalpina ” sezonul de vară 
2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 

Secretar general delegat-
Stănescu Marieta Verginica, 
nr.2789/27.05.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.2791/27.05..2021 

0 27.05.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.42/27.05.2021 



 

gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.2790/27.05.2021 

43 22.06.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Modificarea anexei nr.1 la HCL 
nr.40 din 30.07.2020-Asocierea 
comunei Voineasa  cu orașul 
Brezoi și cu comunele Boișoara, 
câineni, Perișani, Racovița,Titești 
și Malaia în vederea constituirii 
Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară”Lotru-Țara 
Loviștei” 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.3119/22.06.2021 

Secretar general delegae-
Stănescu Marieta Verginica, 
nr.3117/22.06.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.3118/22.07.2021 

0 30.06.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.43/30.06.2021 

44 30.06.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Alegerea președintelui de ședință 
pe luna iunie 2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 

Secretar general delegat-
Stănescu Marieta Verginica, 
nr.3274/30.06.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.3275/30.06.2021 

0 30.06.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.44/30.06.2021 



 

privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.3275/30.06.2021 

45 22.06.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea încheierii unui act 
aditional la contractual de 
concesiune nr.3690/3.08.2020 
încheiat între comuna Voineasa în 
calitate de concedent și 
ANNABELLA SRL în calitate de 
concesionar 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.3125/22.06.2021 

Compartiment impozite și 
taxe-consilier Mirion 
Valeria, nr.3123/22.06.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.3124/22.06.2021 

0 30.06.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.45/30.06.2021 

47 22.07.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Alegerea președintelui de ședință Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 

Secretar general delegat-
Stănescu Marieta Verginica, 
nr.3119/22.07.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.3720/22.07.2021 

0 30.07.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.46/30.07.2021 



 

administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.3722/22.07.2021 

48 22.07.2021 PRIMAR-GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea contului  trimestrial de 
execuție al bugetului al bugetului 
local de venituri și cheltuieli al 
comunei Voineasa, județul Vâlcea, 
la data de 31 iunie 2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.3724/22.07.2021 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier  Filigean 
Nicoleta -Suzana, 
nr.3723/22.07.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.3724/22.07.2021 

0 30.07.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.47/30.07.2021 

49 29.07.2021 PRIMAR=GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Acordarea unui mandat special 
reprezentantului UAT Voineasa în 
Adunarea Generală a Asociației de 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 

Secretar general delegat-
Stănescu Marieta Verginica, 
nr.3836/29.07.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 

0 30.07.2021 Adoptat prin 
Hotărârea 
nr.48/30.07.2021 



 

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 ulterioare 

economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.3838/29.07.2021 

nr.3837/29.07.2021 

50 21.09.2021 PRIMAR=GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea rectificării bugetului 
local al comunei Voineasa pe anul 
2021 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.4676/21.09.2021 

Compartiment financiar 
contabilitate si resurse 
umane, consilier  Filigean 
Nicoleta -Suzana, nr.4658 
din 21.09.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.4675/21.09.2021 

0 27.09.2021 Adoptat prin 
Hotărârea nr.50 din 
27.09.2021 

51  PRIMAR=GABRIEL Modificarea anexei 1la HCL nr.40 Comisia pentru Secretar general delegat- Aviz legalitate – 0 27.09.2021 Adoptat prin 



 

SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

din 30.07.2020”Aprobarea 
asocierii comunei Voineasa cu 
orașul Brezoi și cu comunele 
Boișoara, Câineni, Perișani, 
Racovița, Titești și Malaia în 
vederea constituirii Asocierii de  
Dezvoltare 
Intercomunitară”Lotru-Țara 
Loviștei” cu modificările ulterioare 

programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.4676./21.09.2021 

Stănescu Marieta Verginica, 
nr.4678/21.09.2021 

Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.4677/21.09.2021 

Hotărârea nr.51 din 
27.09.2021 

52  PRIMAR=GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Desemnarea reprezentanților 
Consiliul local al comunei 
Voineasa în Consiliul de 
administrație al Școlii Gimnaziale 
Voineasa pentru anul școlar 2021-
2022 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 

Secretar general delegat-
Stănescu Marieta Verginica, 
nr.4682/21.02.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.4683/21.09.2021 

0 27.09.2021 Adoptat prin 
Hotărârea nr.52 din 
27.09.2021 



 

nr.4684/21.09.2021 

53  PRIMAR=GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea aderării comunei 
Voineasa, județul Vâlcea la Cluster 
BIO Oltenia 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.4688/21.09.2021 

Secretar general delegat-
Stănescu Marieta Verginica, 
nr.4685/21.09.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.4687/21.09.2021 

  Adoptat prin 
Hotărârea nr.53 din 
27.09.2021 

54  PRIMAR=GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea încheierii unui act 
additional la contractual de lucrări 
nr.2448/10.05.2021 încheiat între 
Comuna Voineasa, județul Vâlcea, 
în calitate de achizitor și S.C. 
INSIRIDE ENERGY SRL , în calitate 
de executant 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 

Secretar general delegat-
Stănescu Marieta Verginica, 
nr.4690/21.09.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.4691/21.09.2021 

  Adoptat prin 
Hotărârea nr.53 din 
27.09.2021 



 

de agreement, 
înregistrate sub 
nr.4692/21.09.2021 

55  PRIMAR=GABRIEL 
SEBASTIAN 
NĂSTĂSESCU 

Aprobarea unui ajutor de urgență 
în sumă de 6000 lei pentru 
achiziționarea unui pat ajustabil 
electric și a unei saltele din 
spumă-persaoanei imobilizate la 
pat-Boșa Alexandru Constantin 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget-finanțe, 
administrarea 
domeniului public și 
privat al localității, 
agricultură, 
gospodărie comunală, 
protecția mediului, 
servicii și comerț,  
Comisia pentru 
administrația publică 
locală, juridical, 
apărarea ordinii și 
liniștii publice, a 
respectării drepturilor 
cetățenilor ,   
 Comisia pentru 
învățământ culte, 
sănătate cultură, 
protecție socială, 
activități aportive și 
de agreement, 
înregistrate sub 
nr.4696/21.09.2021 

Compartiment Situații de 
urgență și asistență socială- 
Stănescu Marieta Verginica, 
nr.4694/21.09.2021 

Aviz legalitate –
Sectetar general 
comuna Voineasa, 
nr.4695/21.09.2021 

  Adoptat prin 
Hotărârea nr.54 din 
27.09.2021 
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    *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. ....../......". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


