ANEXA Nr.8
REGISTRUL1
pentru evidenta hotararilor consiliului local pe anul 2021

Nr. de Data
ordine adoptarii

Titlul
Data intrarii proiectului de
in vigoare
hotarare
a
consiliului local

Functia,
Evenimente
prenumele si
ulterioare
numele
adoptarii2
initiatorului

0

2

4

1

3

5

H.C.L. nr.16
19.04.2021
31.03.2021

Reactualizarea
planului de analiză
și acoperire a
riscurilor
al
orașului
Băile
Govora

Primar
Mateescu
Mihai

H.C.L.nr.17
19.04.2021
31.03.2021

Reorganizarea
serviciului voluntar
pentru situații de
urgență al orașului
Băile Govora ,
județul Vâlcea

Primar
Mateescu
Mihai

H.C.L. nr.18
19.04.2021
31.03.2021

Aprobarea
contului anual de
Primar
încheiere
a
exercițiului bugetar Mateescu
și a situațiilor
Mihai
financiare pe anul
2020

4.

H.C.L nr.19
19.04.2021
31.03.2021

Aprobarea
însușurii
Raportului
de
evaluare
și
a
vânzării unui bun
imobil aflat în
domeniul privat al
Orașului
Băile
Govora , Județul
Vâlcea

5.

H.C.L. nr.20
28.04.2021
09.04.2021

1.

2.

3.

Aprobarea
Documentelor de
Avizare
a
Lucrărilor , care

Primar
Mateescu
Mihai

Primar
Mateescu
Mihai

conțin indicatorii
tehnico-economici
și devizul general ,
privind obiectivul
de investiții ,,
Lucrări de primă
urgență
pentru
refacere platformă
străzile Căpșunilor
, Codrului , Colinei
, Curături , Pajiștei
, din orașul Băile
Govora , județul
Vâlcea ,,

Aprobarea notelor

6.

7.

8.

H.C.L. nr.21
28.04.2021
09.04.2021

conceptuale și a
temelor
de
proiectare privind
obiectivul
de
investiții
,,
Modernizare străzi
în Orașul Băile
Govora , Județul
Vâlcea : Cireșului ,
Mărășești
,
Nuferilor , Tudor
Vladimirescu
,
Oituz , Stejarului
Zăvoiului ,,

Primar
Mateescu
Mihai

H.C.L. nr.22
28.04.2021
09.04.2021

Desemnarea unor
consilieri care să
facă parte din
cadrul unor comisii
privind
spațiile
locative

Primar
Mateescu
Mihai

Aprobarea fișei de
fundamentare tarif
pentru activitatea
de colectare ,
transport , sortare ,
procesare
și
valorificare
a
deșeurilor
reciclabile
provenite
din

Primar
Mateescu
Mihai

H.C.L. nr.23
22.04.2021 17.05.2021

Orașul
Băile
Govora , județul
Vâlcea .

9.

H.C.L. nr.24
17.05.2021
22.04.2021

Aprobarea
bugetului local de
venituri
și
cheltuieli pe anul
2021 .

Primar
Mateescu
Mihai

10.

H.C.L. nr.25
17.05.2021
22.04.2021

Indexarea taxelor
și
impozitelor
locale pentru anul
2022

Primar
Mateescu
Mihai

H.C.L. nr.26
24.05.2021
04.05.2021

Aprobarea
rectificării
bugetului local de
venituri
și
cheltuieli pe anul
2021 .

Primar
Mateescu
Mihai

H.C.L. nr.27
16.06.2021
27.05.2021

Aderarea
și
participarea
Orașului
Băile
Govora , Județul
Vâlcea
la
parteneriatul
constituit
de
Asociația Grupul
de Acțiune Locală
Microregiunea
Horezu .

Primar
Mateescu
Mihai

H.C.L. nr.28
21.06.2021
28.05.2021

Aprobarea
rectificării
bugetului local de
venituri
și
cheltuieli pe anul
2021 .

Primar
Mateescu
Mihai

H.C.L. nr.29
21.06.2021
28.05.2021

Aprobarea
modificării
Organigramei
,
statului de funcții și
a numărului de
personal , pentru
aparatul
de
specialitate
al
primarului
și
activitățile
din

Primar
Mateescu
Mihai

11.

12.

13.

14.

subordinea
consiliului local și
primăriei Orașului
Băile
Govora
pentru anul 2021 .

15.

16.

17.

H.C.L. nr.30
05.07.2021
18.06.2021

H.C.L. nr.31
05.07.2021
18.06.2021

H.C.L. nr.32

26.07.202

Aprobarea
documentației
tehnico-economice
pentru investiția ,
faza studiul de
fezabilitate
/
D.A.L.I.
și
a
indicatorilor
tehnico-economici
pentru obiectivul
de investiții ,,
Reabilitare sediu
Primăria
Băile
Govora ,, .
Aprobarea predării
către
Ministerul
Lucrărilor Publice ,
Dezvoltării
și
Administrației prin
Compania
Națională
de
Investiții ,, C.N.I. ,,
S.A.
,
a
amplasamentului și
asigurarea
condițiilor
în
vederea executării
obiectivului
de
investiții
,,
Reabilitare sediu
Primăria
Băile
Govora ,, .

Primar
Mateescu
Mihai

Primar
Mateescu
Mihai

aprobarea
documentației
tehnico-economice Primar
pentru investiția ,
Mateescu
faza studiul de
Mihai
fezabilitate
/
D.A.L.I.
și
a
indicatorilor

tehnico-economici
pentru obiectivul
de investiții ,,
Reabilitare sediu
Primăria
Băile
Govora ,, .

18.

19.

20.

21.

H.C.L. nr.33 26.07.2021

aprobarea predării
către
Ministerul
Lucrărilor Publice ,
Dezvoltării
și
Administrației prin
Compania
Națională
de
Investiții ,, C.N.I. ,, Primar
S.A.
,
a
Mateescu
amplasamentului și
Mihai
asigurarea
condițiilor
în
vederea executării
obiectivului
de
investiții
,,
Reabilitare sediu
Primăria
Băile
Govora ,, .

H.C.L. nr.34 17.08.2021

aprobarea
Regulamentului de Primar
organizare și de
Mateescu
funcționare
a
Mihai
primăriei Orașului
Băile Govora

H.C.L. nr.35 17.08.2021

atestarea
inventarului
bunurilor
care Primar
aparțin domeniului Mateescu
public al orașului
Mihai
Băile Govora ,
județul Vâlcea.

H.C.L. nr.36 17.08.2021

mandatarea
reprezentantului
orașului
Băile Primar
Govora
în
Mateescu
Adunarea Generală
Mihai
a Asociației de
Dezvoltare
Intercomunitară

APA VÂLCEA , să
aprobe
prețul
pentru 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 adițional a
Contractului
de
delegare a gestiunii
serviciilor publice
de alimentare cu
apă și canalizare
nr.1/2008 , cu
modificările
și
completările
ulterioare

22.

23.

24.

H.C.L. nr.37 08.09.2021

aprobarea
notei
conceptuale și a
temei de proiectare
privind obiectivul Primar
de investiții ,,
Mateescu
Podeț casetat Pârâu
Mihai
Hința în zona
sondei 618 Băile
Govora , Județul
Vâlcea .

H.C.L. nr.38 08.09.2021

rectificarea
bugetului local de Primar
venituri
și Mateescu
cheltuieli pe anul
Mihai
2021 .

H.C.L. nr.39 08.09.2021

aprobarea
organizării
și Primar
desfășurării
Mateescu
manifestărilor
Mihai
cultural – artistice
și
sportive
,,

FLORILE
GOVORII ,, din
data
de
2829.08.2021 , ediția
a 51-a .

25.

26.

27.

H.C.L. nr.40 20.09.2021

Aprobarea
notei
conceptuale și a
temei de proiectare Primar
privind obiectivul Mateescu
de investiții ,, Parc Mihai
de agrement Băile
Govora ,,

H.C.L. nr.41 20.09.2021

Acordarea
unei
scutiri la plata
chiriei
pentru
apartamentul
proprietatea
Orașului
Băile
Govora situat în
strada Fagului , Primar
nr.1 , bl.B1 , ap.8 ,
Mateescu
Județul Vâlcea pe
baza certificatului Mihai
de încadrare în
grad de handicap
doamnei
Chiriță
Costache Ramona
Victoria în calitate
de
chiriaș
al
apartamentului .

H.C.L. nr.42 20.09.2021

Acordarea
unui
mandat
special
reprezentantului
Orașului
Băile
Govora , Județul
Vâlcea
în
Adunarea Generală Primar
a Asociației de
Mateescu
Dezvoltare
Mihai
Intercomunitară
APA VÂLCEA , în
vederea exprimării
votului cu privire la
primirea Comunei
Fîrtățești în cadrul
asociației , precum

și modificarea și
completarea
Actului Constitutiv
și a Statutului
asociației , cu
modificările
și
completările
ulterioare .

28.

29.

H.C.L. nr.43 20.09.2021

Aprobarea
de
principiu a trecerii
imobilului
local
Creșă – Grădiniță
și teren aferent
situate în Orașul
Băile Govora ,
strada Horia ,
Cloșca și Crișan ,
nr.10 , județul
Vâlcea
,
din
domeniul public al
Orașului
Băile Primar
Govora și din Mateescu
administrarea
Mihai
Consiliului Local
al Orașului Băile
Govora
,
în
proprietatea
Statului Român și
în
administrarea
Ministerului
Sănătății
prin
Institutul Național
de Recuperare ,
Medicină Fizică și
Balneologie .

H.C.L. nr.44 20.09.2021

Aprobarea
modificării statului
de funcții și a
numărului
de
personal , pentru Primar
aparatul
de Mateescu
specialitate
al Mihai
primarului
și
activitățile
din
subordinea
consiliului local și

primăriei orașului
Băile Govora ,
pentru anul 2021

30.

31.

H.C.L. nr.45 22.09.2021

Aprobarea
documentației
tehnico-economice
, faza studiu de
fezabilitate
/
D.A.L.I.
și
a
indicatorilor
tehnico-economici Primar
pentru obiectivul
Mateescu
de investiții ,,
Mihai
Suplimentare
dotări așezământ
cultural , strada
Parcului , nr.7 , (
fost nr.3 ) ,
localitatea Prajila ,
Oraș Băile Govora
, Județul Vâlcea ,, .

H.C.L. nr.46 22.09.2021

Aprobarea predării
către
Ministerul
Lucrărilor publice ,
Dezvoltării
și
Administrației prin
Compania
Națională
de
Investiții ,, C.N.I.
S.A.
,,
a
amplasamentului și
Primar
asigurarea
condițiilor
în Mateescu
vederea executării Mihai
obiectivului
de
investiții
,,
Suplimentare
dotări așezământ
cultural , strada
Parcului , nr.7 ( fost
nr.3 ) , localitatea
Prajila , Oraș Băile
Govora , Județul
Vâlcea ,, .

32.

33.

34.

35.

H.C.L. nr.47 29.09.2021

Aprobarea
studiului
de
fezabilitate
(
D.A.L.I.
)
,
principalii
indicatori tehnicoeconomici
, Primar
Devizul General
Mateescu
Estimativ , pentru
obiectivul
de Mihai
investiții ,, Podeț
casetat
Pârâul
Hința în zona
sondei 618 , Oraș
Băile Govora ,
Județul Vâlcea ,, .

H.C.L. nr.48 06.10.2021

Aprobarea
notei
conceptuale și a
temei de proiectare
pentru servicii de
proiectare
–
întocmire studiu de
fezabilitate , studii Primar
aferente , proiect Mateescu
tehnic de execuție , Mihai
D.T.E. , D.T.A.C. ,
verificare tehnică ,
privind obiectivul
de investiții ,, Parc
de agrement Băile
Govora ,, .

H.C.L. nr.49 18.10.2021

Atestarea
domeniului
al Ora;ului
Govora ,
spate bloc
librărie

H.C.L. nr.50 18.10.2021

Modificarea
Statului de Funcții
mși a numărului de Primar
personal
din Mateescu
aparatul
de Mihai
specialitate
al
primarului ...

privat Primar
Băile
Mateescu
teren
fosta Mihai

36.

37.

38.

39.

40.

41.

H.C.L. nr.51 18.10.2021

Aprobarea
proiectului tehnic
și a detaliilor de Primar
execuție
pentru
Mateescu
obiectivul
de
investiții , Podeț Mihai
casetat , în Orașul
Băile Govora .

H.C.L. nr.52 18.10.2021

Rectificarea
bugetului local de Primar
venituri
și Mateescu
cheltuieli pe anul Mihai
2021 .

H.C.L. nr.53 18.10.2021

Aprobarea listei cu
tinerii care nu au
întrunit condițiile
de acces și a listei
cu tinerii care au Primar
întrunit condițiile Mateescu
cumulative
de Mihai
acces la blocurile
construite pentru
tineri
construite
prin ANL

H.C.L. nr.54 18.10.2021

Aprobarea listei cu
tinerii și punctajul
obținut în ordine
descrescătoare și a Primar
listei cu tinerii
Mateescu
repartizați
în
spațiile libere din Mihai
blocurile construite
pentru tineri prin
ANL

H.C.L. nr.55 17.11.2021

Aprobarea
Monitorului
Oficial Local și a Primar
procedurii
de Mateescu
înregistrare
în Mihai
Monitorul Oficial
Local

H.C.L. nr.56 17.11.2021

Aprobarea
Primar
rectificării
Mateescu
bugetului local de
venituri
și Mihai

cheltuieli pe anul
2021

42.

43.

44.

45.

46.

47.

H.C.L. nr.57 20.12.2021

Aprob. S.F. și D.T. Primar
modernizare
7 Mateescu
străzi .
Mihai

H.C.L. nr.58 20.12.2021

Demisie
viceprimar

H.C.L. nr.59 04.01.2022

Rectificarea
bugetului local de Primar
venituri
și Mateescu
cheltuieli pe anul Mihai
2021

H.C.L. nr.60 10.01.2022

Restricționarea
circulației în 2 Primar
sensuri pe strada Mateescu
Tudor
Mihai
Vladimirescu

H.C.L. nr.61 10.01.2022

Mod. și compl.
norme
contrav, Primar
gospodărire
, Mateescu
ordine și liniște , Mihai
transport , comerț

H.C.L. nr.62 10.01.2022

Cerere finanțare , Primar
deviz general 7
Mateescu
străzi
Anghel
Mihai
Saligny

H.C.L. nr.63 10.01.2022

Raport evaluare și
Mateescu
vânzare garaj

Primar
Mateescu
Mihai

Primar

48.

Mihai

Primar

49.

H.C.L. nr.64 10.01.2022

Recalculare chirie
Mateescu
blocuri ANL tineri

Mihai

Primar

50.

H.C.L. nr.65 10.01.2022

Contract
cadru
Mateescu
deșeuri salubritate

Mihai

Primar

51.

H.C.L. nr.66 10.01.2022

Aprobare taxe și
Mateescu
impozite locale

Mihai

52.

H.C.L. nr.67 10.01.2022

Rectificarea
bugetului local de Primar
venituri
și Mateescu
cheltuieli pe anul Mihai
2021

H.C.L. nr.68 10.01.2022

Aprobarea
unor
Mateescu
tarife salubrizare

Primar

53.

Mihai

____________
1

Registrele pe fiecare an se tin in format electronic .
In cazul in care ulterior adoptarii hotararii aceasta sufera modificari, completari
sau abrogare, in aceasta coloana se trec toate aceste evenimente, mentionandu-se,
in ordine cronologica, tipul evenimentului, precum si numarul si anul hotararii
consiliului local care afecteaza actul administrativ in cauza.
De exemplu :
1. modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. ;
2. modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. ;
3. abrogata prin Hotararea Consiliului Local nr. .
2

