
 
 

REGISTRUL 
PENTRU EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2022  

Nr. de 
ordine 

Data 
adoptării  

Data 
intrării în 
vigoare  

Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local  

Funcţia, 
prenumele 
şi numele 

iniţiatorului 

Evenimente 
ulterioare 
adoptării2 

0  1  2  3  4  5  

1 07.01.2022 07.01.2022 Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 
deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2021 

Primar   

2 25.01.2022 25.01.2022 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice și personalului auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Sat 
Copăceni, Comuna Racovița, județul Vâlcea, aferente lunii 
decembrie, an 2021   

Primar  

3 25.01.2022 25.01.2022 Privind aprobarea angajării unui avocat/case de avocatură care să 
reprezinte interesele Primarului Comunei Racovița, județul Vâlcea 
și ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Racovița, județul 
Vâlcea, în fața instanțelor de judecată, în dosarul nr. 
1951/90/2019 

Primar  

4 25.01.2022 25.01.2022 Privind aprobarea angajării unui avocat/case de avocatură care să 
reprezinte interesele Primarului Comunei Racovița, județul Vâlcea 
și ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Racovița, județul 
Vâlcea, în fața instanțelor de judecată, în dosarul nr. 
1154/90/2021* 

Primar  

5 25.01.2022 25.01.2022 Privind aprobarea angajării unui avocat/case de avocatură care să 
reprezinte interesele Primarului Comunei Racovița, județul Vâlcea 
și ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Racovița, județul 
Vâlcea, în fața instanțelor de judecată, în dosarul nr. 

Primar  



1028/90/2021*  

6 25.01.2022 25.01.2022 Privind aprobarea angajării unui avocat/case de avocatură care să 
reprezinte interesele Primarului Comunei Racovița, județul Vâlcea 
și ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Racovița, județul 
Vâlcea, în fața instanțelor de judecată, în dosarul nr. 935/90/2021 

Primar  

7 25.01.2022 25.01.2022 Privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local 
Racovița pentru o perioadă de 3 luni, respectiv lunile februarie, 
martie și aprilie an 2022  

Primar  

8 25.01.2022 25.01.2022 Privind aprobarea angajării unui avocat/case de avocatură care să 
reprezinte interesele Consililului Local al Comunei Racovița, 
județul Vâlcea, în fața instanțelor de judecată, în dosarul nr. 
2556/90/2021 

Primar  

9 25.01.2022 25.01.2022 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurată de 
asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 
semestrul II al anului 2021 din cadrul Primăriei Comunei Racovița, 
județul Vâlcea 

Primar  

10 25.01.2022 25.01.2022 Privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social 
potrivit Legii nr. 416/2001, pentru anul 2022  

Primar  

11 25.01.2022 25.01.2022 Privind aprobarea angajării unui avocat/case de avocatură care să 
reprezinte interesele Primăriei Comunei Racovița, județul Vâlcea, 
în fața instanțelor de judecată, în dosarul nr. 123/90/2022   

Primar  

12 25.01.2022 25.01.2022 Privind aprobarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de 
stat pentru anul școlar 2022-2023 de pe raza comunei Racovița, 
județul Vâlcea  

Primar  

13 10.02.2022 10.02.2022 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  al 
unităţii administrativ-teritoriale Racovița, județul Vâlcea, pentru 

Primar  



anul 2021    

14 10.02.2022 10.02.2022 Privitor la aprobarea încheierii contului de execuție bugetară la 
data de 31.12.2021   

Primar  

15 10.02.2022 10.02.2022 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 și a listei de 
investiții cu finanțare integrală de la bugetul local   

Primar  

16 10.02.2022 10.02.2022 Privitor la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Racovița, județul Vâlcea, pentru anul 2022  

Primar   

17 10.02.2022 10.02.2022 Privind aprobarea angajării unui avocat/case de avocatură care să 
reprezinte interesele Primarului Comunei Racovița, județul Vâlcea 
și ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Racovița, județul 
Vâlcea, în fața instanțelor de judecată, în dosarul nr. 
1031/90/2021*   

Primar  

18 10.02.2022 10.02.2022 Privind utilizarea excedentului ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare pe anul 2022   

Primar  

19 10.02.2022 10.02.2022 Privitor la aprobarea numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii 
lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu 
handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor 
legali ai acestora la nivelul comunei Racovița, județul Vâlcea   

Primar  

20 10.02.2022 10.02.2022 Privind acordarea Diplomei de Fidelitate şi a unui premiu în 
valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local pe anul 2022, 
cuplurilor din comuna Racovița, județul Vâlcea, care au împlinit 50 
de ani de căsătorie neîntreruptă   

Primar  

21 28.02.2022 28.02.2022 Privitor la rectificarea I-a a bugetului local pe anul 2022   Primar  

22 28.02.2022 28.02.2022 Privind aprobarea proiectului “Centru comunitar integrat în 
comuna Racovița, județul Vâlcea” și a cheltuielilor legate de 
proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat   

Primar  



23 28.02.2022 28.02.2022 Privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii  de 
colectare și de transport a deșeurilor municipale   

Primar  

24 28.02.2022 28.02.2022 Privitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Racovița 
în calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu 
pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Sat 
Copăceni, Comuna Racovița, județul Vâlcea 

Primar  

25 28.02.2022 28.02.2022 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice și personalului auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Sat 
Copăceni, Comuna Racovița, județul Vâlcea, aferente lunii 
ianuarie, an 2022  

Primar  

26 30.03.2022 30.03.2022 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice și personalului auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Sat 
Copăceni, Comuna Racovița, județul Vâlcea, aferente lunii 
februarie, an 2022    

Primar  

27 30.03.2022 30.03.2022 Privind aprobarea angajării unui avocat/case de avocatură care să 
reprezinte interesele Primarului Comunei Racovița, județul Vâlcea 
și ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Racovița, județul 
Vâlcea, în fața instanțelor de judecată, în dosarul nr. 
1029/90/2021*  

Primar  

28 30.03.2022 30.03.2022 Privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de 
înmormântare,doamnei Șelaru Alexandrina 

Primar  

29 30.03.2022 30.03.2022 Privind aprobarea participării la „Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în localități” cu proiectul “REALIZARE STAȚII DE 
REÎNCARCARE PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA 
RACOVIȚA, JUDEȚUL VÂLCEA” 

Primar  

30 30.03.2022 30.03.2022 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al funcțiilor Primar  



de demnitate publică, al funcțiilor publice de conducere și 
execuție precum și personalului contractual din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Racovița, județul Vâlcea și al 
activităților subordonate Consiliului Local Racovița, județul Vâlcea 

31 27.04.2022 27.04.2022 Privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local 
Racovița pentru o perioadă de 3 luni, respectiv lunile mai, iunie, 
iulie, an 2022.    

Primar  

32 27.04.2022 27.04.2022 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice și personalului auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Sat 
Copăceni, Comuna Racovița, județul Vâlcea, aferente lunii martie, 
an 2022. 

Primar  

33 27.04.2022 27.04.2022 Privind aprobarea angajării unui avocat/case de avocatură care să 
reprezinte interesele Primarului Comunei Racovița, județul Vâlcea 
și ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Racovița, județul 
Vâlcea, în fața instanțelor de judecată, în dosarul nr. 
1030/90/2021*. 

Primar  

34 27.04.2022 27.04.2022 Privind aprobarea angajării unui avocat/case de avocatură care să 
reprezinte interesele Primarului Comunei Racovița, județul Vâlcea 
și ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Racovița, județul 
Vâlcea, în fața instanțelor de judecată, în dosarul nr. 15/198/2018 

Primar  

35 27.04.2022 27.04.2022 Privind evaluarea prin expertizarea tehnico-financiară a terenului, 
aparținând domeniului privat al comunei Racovița, județul Vâlcea, 
în suprafață de 3.000 mp din punctul Băiașu, str. Islazului nr. 2, 
sat Copăceni, Comuna Racovița, județul Vâlcea.  

Primar  

36 27.04.2022 27.04.2022 Privind rectificarea a II-a a bugetului local pe anul 2022 și 
modificarea listei de investiții pe anul 2022.  

Primar  

37 27.04.2022 27.04.2022 Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
investiția “Amenajare loc de joacă pentru copii în sat Copăceni, 
comuna Racovița, județul Vâlcea”.  

Primar   



38 27.04.2022 27.04.2022 Privind aprobarea angajării unui avocat/case de avocatură care să 
reprezinte interesele Primarului Comunei Racovița, județul Vâlcea 
și ale Primăriei Comuna Racovița, județul Vâlcea, în fața 
instanțelor de judecată, în dosarul nr. 361/198/2022 și a dosarele 
asociate acestuia.  

Primar  

39 13.05.2022 13.05.022 Privind aprobarea încheierii actelor adiționale de prelungire a 
contractelor de închiriere a unor suprafețe de teren, proprietate 
privată a comunei Racovița, județul Vâlcea, situate în punctele “În 
Plantație” și “Măgura”. 

Primar  

40 31.05.2022 31.05.2022 Privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local 
Racovița pentru ședința ordinară din data de 31 mai 2022 

Primar  

41 31.05.2022 31.05.2022 Privitor la aprobarea încheierii contului de execuție bugetară la 
data de 31.03.2022 

Primar  

42 31.05.2022 31.05.2022 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice și personalului auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Sat 
Copăceni, Comuna Racovița, județul Vâlcea, aferente lunii aprilie, 
an 2022 

Primar  

43 31.05.2022 31.05.2022 Privitor la aprobarea Planului de Analiză și Acoperire 
a Riscurilor al comunei Racovița, județul Vâlcea 

Primar  

44 31.05.2022 31.05.2022 Privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2023  Primar  

45 31.05.2022 31.05.2022 Privind rectificarea a III-a a bugetului local pe anul 2022 și 
modificarea listei de investiții pe anul 2022    

Primar  

46 31.05.2022 31.05.2022 Privitor la aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de 
investiții “Reabilitare Școală Gimnazială Sat Copăceni, Comuna 
Racovița, județul Vâlcea” 

Primar  

47 31.05.2022 31.05.2022 Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 
30/30.03.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al funcțiilor de demnitate publică, al funcțiilor publice de 
conducere și execuție precum și personalului contractual din 

Primar  



aparatul de specialitate al Primarului comunei Racovița, județul 
Vâlcea și al activităților subordonate Consiliului Local Racovița, 
județul Vâlcea  

48 28.06.2022 28.06.2022 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice și personalului auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Sat 
Copăceni, Comuna Racovița, județul Vâlcea, aferente lunii mai, an 
2022  

Primar  

49 28.06.2022 28.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiții “ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN 
SAT TUTULESTI, COMUNA RACOVITA, JUDETUL VALCEA”. 

Primar  

50 28.07.2022 28.07.2022 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice și personalului auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Sat 
Copăceni, Comuna Racovița, județul Vâlcea, aferente lunii iunie, 
an 2022      

Primar  

51 28.07.2022 28.07.2022 Privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local 
Racovița pentru o perioadă de 3 luni, respectiv lunile august, 
septembrie, octombrie, an 2022  

Primar  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

 

 

 
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". 


