
 

 
                                                 
 ANEXA 7                                                                                                                                                                                             NR. ÎNREG. 551/04.02.2021 

      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 
ini țiatorului 

A 
Titlul proiectului de 
hotărâre a 
consiliului local 

B 
Avizele 
comisiilor de 
specialitate 
sesizate*2) 
    *2) Se 
completează cu 
denumirea 
comisiei de 
specialitate 
sesizată, precum 
şi cu numărul şi 
data avizului din 
partea comisiei 
de specialitate. 
 

C 
Structura/Persoana 
din aparatul de 
specialitate al 
primarului 
responsabilă cu 
elaborarea 
raportului 
compartimentului 
de resort*3) 
    *3) Se completează 
cu denumirea 
structurii, aşa cum 
este aceasta trecută în 
structura funcţională 
a 
unităţii/subdiviziunii 
administrativ-
teritoriale, sau cu 
funcţia, prenumele şi 
numele persoanei de 
specialitate care 
realizează raportul 

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



 

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

 

1. 18.02.2021 Primar, 
Iliescu Ion 
Narcis   

PROIECT DE 
HOTĂRÂRE NR.09 
Privitor la 
înregistrarea comunei 
Racovița județul 
Vâlcea în Sistemul 
Naţional Electronic de 
Plată online a taxelor 
şi impozitelor 
utilizând cardul 
bancar  

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanțe, 
administrarea 
domeniului 
public și privat 
al localității, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecția 
mediului, 
servicii și 
comerț; 
Comisia pentru 
învățământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecție 
socială, 
activități 
sportive și de 
agrement; 
Comisia pentru 
administrația 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
și lini știi 
publice, a 
drepturilor 

Compartiment taxe și 
impozite 

- -  26.02.2021 HOTĂRÂRE 
NR.09/26.02.2021  



 

cetățenilor. 
2. 18.02.2021 Primar, 

Iliescu Ion 
Narcis   

PROIECT DE 
HOTĂRÂRE NR.10 
privind aprobarea 
încheierii contului de 
execuție bugetară la 
data de 31.12.2020 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-
socială, buget-
finanțe, 
administrarea 
domeniului 
public și privat 
al localității, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecția 
mediului, 
servicii și 
comerț; 
Comisia pentru 
învățământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecție 
socială, 
activități 
sportive și de 
agrement; 
Comisia pentru 
administrația 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
și lini știi 
publice, a 
drepturilor 
cetățenilor. 

Compartiment 
contabilitate  

- - 26.02.2021 HOTĂRÂRE 
NR.10/26.02.2021 
 

3. 18.02.2021 Primar, 
Iliescu Ion 
Narcis   

PROIECT DE 
HOTĂRÂRE NR.11 
Privitor la aprobarea 
revocării Hotărârii 

Comisia pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-

 Compartiment 
contabilitate  

- - 26.02.2021 HOTĂRÂRE 
NR.11/26.02.2021 
 



 

Consiliului Local 
Racovița nr. 07 din 
data de 15 decembrie 
2020 privind 
aprobarea rețelei 
școlare de pe raza 
comunei Racovița, 
județul Vâlcea, pentru 
anul 2021-2022  

socială, buget-
finanțe, 
administrarea 
domeniului 
public și privat 
al localității, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecția 
mediului, 
servicii și 
comerț; 
Comisia pentru 
învățământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecție 
socială, 
activități 
sportive și de 
agrement; 
Comisia pentru 
administrația 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
și lini știi 
publice, a 
drepturilor 
cetățenilor. 

4. 18.02.2021 Primar, 
Iliescu Ion 
Narcis   

PROIECT DE 
HOTĂRÂRE NR.12 
Privitor la aprobarea 
rețelei școlare de pe 
raza comunei 
Racovița, județul 
Vâlcea, pentru anul 
2021-2022 

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

 Compartiment 
contabilitate  

- - 26.02.2021 HOTĂRÂRE 
NR.12/26.02.2021 
 



 

al localității, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecția 
mediului, 
servicii și 
comerț; 
Comisia pentru 
învățământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecție 
socială, 
activități 
sportive și de 
agrement; 
Comisia pentru 
administrația 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
și lini știi 
publice, a 
drepturilor 
cetățenilor. 

5. 24.03.2021 Primar, 
Iliescu Ion 
Narcis   

PROIECT DE  
HOTĂRÂRE  NR. 13 
Privitor la: 
desemnarea 
consilierilor locali din 
cadrul Consiliului 
local Racovița care 
vor face parte din 
comisia de evaluare  a 
performanţelor 
profesionale 
individuale ale 
secretarului general 
delegat al unităţii 

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

Secretar general UAT 
Racovița.  

- - 31.03.2021 HOTĂRÂRE  
NR. 
13/31.03.2021 
 



 

administrativ-
teritoriale pentru anul 
2020 

mediului, 
servicii și 
comerț; 
Comisia pentru 
învățământ, 
culte, sănătate, 
cultură, 
protecție 
socială, 
activități 
sportive și de 
agrement; 
Comisia pentru 
administrația 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
și lini știi 
publice, a 
drepturilor 
cetățenilor. 

6.  Primar, 
Iliescu Ion 
Narcis   

Proiect de hotărâre nr. 
14 pentru însușirea 
raportului primarului 
pe anul 2020 privind 
starea economică, 
socială și de mediu a 
unității administrativ-
teritoriale Comuna 
Racovița. 

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

 Primar  - - 31.03.2021 HOTĂRÂRE  
NR. 
14/31.03.2021 
 



 

culte, sănătate, 
cultură, 
protecție 
socială, 
activități 
sportive și de 
agrement; 
Comisia pentru 
administrația 
publică locală, 
juridică, 
apărarea ordinii 
și lini știi 
publice, a 
drepturilor 
cetățenilor. 

7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
28.          
29.          
30.          



 

31.          
32.          
33.          
34.          
35.          
36.          
37.          
38.          
39.          
40.          
41.          
42.          
43.          
44.          
45.          
46.          
47.          
48.          
49.          
50.          
51.          
52.          
53.          
54.          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 

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

 


