
 

    ANEXA 8 
    la regulament 
 
     
 

REGISTRUL*1) 

pentru evidenţa hotărârilor consiliului local pe anul 2022 

 

Nr. de 

ordine 

Data 

adoptării 

Data intrării în 

vigoare 

Titlul proiectului de hotărâre a consiliului 

local 

Funcția , prenumele și numele 

inițiatorului 

Evenimente 

ulterioare 

adoptării *2) 

0 1 2 3 4 5 

1. 06.01.2022 07.01.2022 aprobarea acoperirii definitive a deficitului 

sectiunii de dezvoltare din excedentul anului 

2021 in suma de 3.072.884,14 lei 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

2. 18.01.2022 31.01.2022 aprobarea planului de actiuni si lucrari de 

interes local pe anul 2022, ce vor fi executate 

de catre beneficiarii de ajutor social 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

3. 18.01.2022 31.01.2022 aprobarea  raportului  privind activitatea 

asistentilor personali desfasurata in 

semestrul II al anului 2021 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

4. 18.01.2022 31.01.2022 aprobarea utilizarii din excedentul anului 

2021 in valoare totala de 2.202.913,43 lei a 

sumei de 600.000 lei in vederea achitarii 

avizelor şi execuţiei lucrărilor pentru 

obiectivul: „Infiintare sistem de  alimentare 

cu apa potabila in satele Popesti, Gibesti, 

Opatesti, Giurgiuveni, Vatasesti, Tulei-

Campeni, Poenita si Draganesti, Comuna 

Golesti, Jud Valcea” 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

5. 18.01.2022 31.01.2022 aprobarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

comunei Golești pentru anul școlar 2022 – 

2023 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 



 

6. 08.02.2022 21.02.2022 alegerea preşedintelui de şedinţă PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

7. 08.02.2022 21.02.2022 aprobarea amenajamentului pastoral pentru 

pajiștile permanente aflate pe teritoriul 

administrativ al Comunei Golești 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

8. 08.02.2022 21.02.2022 aprobarea contului de executie la 31.12.2021 PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

9. 08.02.2022 21.02.2022 aprobarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pentru anul 2022 si estimariile 

facute pentru anii 2023, 2024, 2025 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

10. 08.02.2022 21.02.2022 modificarea structurii functionale a 

aparatului de specialitate al primarului  

Comunei Goleşti şi a serviciilor publice de 

interes local 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

11. 08.02.2022 21.02.2022 aprobarea numărului de posturi pentru 

asistenţii personali, însoţitori ai persoanelor 

cu handicap grav 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

12. 08.02.2022 21.02.2022 aprobarea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului şi din serviciile publice din 

subordinea Consiliului Local Golesti 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

13. 08.02.2022 21.02.2022 aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a 

pașunilor aflate în proprietatea publica a 

unității  administrativ-teritoriale ,,Comuna 

Golesti’’ – județul Vâlcea 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

14. 24.02.2022 01.03.2022 rectificarea bugetului local pe anul 2022 PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

15. 29.03.2022 07.04.2022 aprobarea raportului privind situaţia 

gestionării bunurilor apartinand domeniul 

public si privat al unitatii administrativ - 

teritoriale, pe anul  2021 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

16. 29.03.2022 07.04.2022 acordarea burselor şcolare elevilor ce 

frecventează învățământul preuniversitar de 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 



 

stat din comuna Golești, județul Vâlcea, 

pentru anul şcolar 2021-2022 

17. 29.03.2022 07.04.2022 actualizarea planului de analiza si acoperirea 

riscurilor in comuna Golesti, judetul Valcea 
PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

18. 29.03.2022 07.04.2022 aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul: “Asfaltare strada 

Principală Giurgiuveni, în comuna Golești, 

județul Vâlcea” 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

19. 29.03.2022 07.04.2022 aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul: “Asfaltare și consolidare 

strada Valea Plopului și strada Sâmnicului în 

sat Popești, comuna Golești, județul Vâlcea” 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

20. 29.03.2022 07.04.2022 aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul: “Canalizare pe strada 

Valea Plopului în comuna Golești, județul 

Vâlcea” 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

21. 29.03.2022 07.04.2022 aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul: “Asfaltare strada Teiului în 

comuna Golești, județul Vâlcea” 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

22. 29.03.2022 07.04.2022 aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul: “ Rețea canalizare pe 

strada Teiului în comuna Golești, județul 

Vâlcea” 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

23. 29.03.2022 07.04.2022 aprobarea utilizării parțiale a sumei de 

410.500 lei, din excedentul anului 2021 în 

valoare totală de 2.202.913,43 lei, în vederea 

achitării documentației tehnice şi a execuţiei 

lucrărilor pentru obiectivele: „Asfaltare 

strada Teiului în comuna Golești, Județul 

Vâlcea” și „Rețea canalizare pe strada Teiului 

în comuna Golești, Județul Vâlcea” 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

24. 29.03.2022 07.04.2022 rectificarea bugetului local pe anul 2022 PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

25. 29.03.2022 07.04.2022 modificarea structurii functionale a PRIMAR,  Prof. MITRACHE  



 

aparatului de specialitate al primarului  

Comunei Goleşti şi a serviciilor publice de 

interes local 

CONSTANTIN-ADRIAN 

26. 29.04.2022 18.05.2022 alegerea preşedintelui de şedinţă PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

27. 29.04.2022 18.05.2022 aprobarea protocolului de colaborare între 

Comuna Golești prin Consiliul Local Golești 

cu Municipiul Rm. Vâlcea prin Consiliul Local 

Rm. Vâlcea în vederea gestionării situației 

câinilor fără stăpân 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

28. 29.04.2022 18.05.2022 privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Comunei Golești, în 

Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, în 

vederea exprimării votului cu privire la 

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 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

29. 29.04.2022 18.05.2022 aprobarea reparări drumurilor comunale, a 

drumurilor săteşti şi a drumurilor vicinale  

din comuna Goleşti 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

30. 29.04.2022 18.05.2022 aprobarea închirieri prin licitaţie publică a 

unor spaţii din sediul primăriei cu destinaţie 

de cabinete medicale sau farmacie, ce 

aparţine domeniului public al comunei 

Goleşti 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

31. 29.04.2022 18.05.2022 completarea anexei la H.C.L. nr. 33 / 

31.05.2018 privind Inventarul bunurilor care 

apartin domeniului privat al comunei 

Goleşti, judeţul Vâlcea 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

32. 24.05.2022 27.05.2022 acordarea unui mandat special 

reprezentantului Comunei Golești, în 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 



 

vederea exprimării votului  în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”APA Vâlcea” 

33. 24.05.2022 27.05.2022 aprobarea contului de executie la 31.03.2022 PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

34. 24.05.2022 27.05.2022 rectificarea bugetului local pe anul 2022   PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

35. 16.06.2022 30.06.2022 achizitionarea unor servicii juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare 

a Unităţăţi Administrativ Teritoriale Comuna 

Goleşti, judeţul Vâlcea, în cadrul dosarului 

nr. 5710/288/2021 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

36. 16.06.2022 30.06.2022 utilizarea sumei de 30.000 lei din bugetul 

local, pentru organizarea și desfășurarea 

sărbătoriilor festive ”Ziua Comunei Golesti”, 

ediția a 4-a și ”Fiii Satului”, ediția a 46-a, în 

ziua de 04 septembrie 2022 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

37. 16.06.2022 30.06.2022 acordarea „Diplomei de Onoare” si 

acordarea unui premiu pentru familiile care 

aniverseaza 50 de ani de casatorie 

neintrerupta 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

38. 16.06.2022 30.06.2022 rectificarea bugetului local pe anul 2022   PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

39. 16.06.2022 30.06.2022 aprobarea Planului anual de evoluție 

a tarifelor serviciilor de apă și de canalizare 

(Strategia de tarifare) conform rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și de apă uzată din Județul Vâlcea și 

mandatarea reprezentantului UAT Golești, 

în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară 

 ”APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual 

de evoluție a tarifelor la serviciile de  

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 



 

alimentare cu apă și de canalizare 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 

40. 15.07.2022 21.07.2022 aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea 

casării şi valorificării, a autoturismului marca 

Dacia 1310L, cu numărul de înmatriculare VL 

18PDL, din parcul auto al comunei Golești, cu 

o valoare de inventar de 1848,78 lei, în 

vederea predării la REMAT 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

41. 15.07.2022 21.07.2022 aprobarea utilizării parțiale a sumei de 

915.000,00 lei, din excedentul anului 2021 în 

valoare totală de 2.202.913,43 lei, în vederea 

achitării documentației tehnice şi a execuţiei 

parțiale a lucrărilor pentru obiectivul: 

“Asfaltare strada Principală Giurgiuveni, în 

comuna Golești, județul Vâlcea” 

PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

42. 15.07.2022 21.07.2022 rectificarea bugetului local pe anul 2022 PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

43. 15.07.2022 21.07.2022 alegerea preşedintelui de şedinţă PRIMAR,  Prof. MITRACHE 
CONSTANTIN-ADRIAN 

 

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

      

      

      

      



 

      

 

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


