
 

    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 hot ărâre a consiliului local Funcția, prenumele și numele 
ini țiatorului 

Evenimente 
ulterioare 
adoptării *2) 

0 1 2 3 4 5 
1.  31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea   bugetului local pe anul 2022 şi  estimările 

pentru anii 2023-2025. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

2.  31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea   utilizării Fondului de rulment pentru finanțarea  
cheltuielilor secțiuni de dezvoltare și funcționare. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

3.  31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea  modificări  tarifelor practicate de  SC Urban SA 
pentru  activitatea de colectare, transport și depozitare a 
deșeurilor menajere   de la nivelul localităţii Cernişoara, 
judeţul  Vâlcea pentru anul 2022.   

Primar –Ciorîcă Dumitru   

4.  31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea   organizării rețelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ  preuniversitar de stat  de pe raza localitaţii 
Cernişoara, județul Vâlcea pentru anul 2022-2023. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

5.  31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea  Organigramei, Ștatului de functii și Ștatului de 
personal al aparatului de specialitate al Primarului  comunei 
Cernişoara , judeţul Vâlcea(pentru persoanele care ocupa 
functii de demnitate publica , functionari publici si personal 
contractual ) pe anul 2022. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

6.  31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului și din serviciile publice din subordinea 
Consiliului local Cernișoara. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

7.  31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea   numarului de asistenti personali pentru 
anul 2022. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

8.  31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea     Raportului privind evaluarea activității 
asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav 
pe semestrul II al anului 2021. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

9.  31.01.2022 31.01.2022 Aprobare  planului de actiuni  pe anul 2022,conform Primar –Ciorîcă Dumitru   



 

Legii nr. 416/2001 cu, modificările și completările 
ulterioare. 

10.  31.01.2022 31.01.2022 Stabilirea    metodologiei  de  acordare  a ajutoarelor  
de  urgenta   în  baza  Legii  nr.416/2001  privind   
venitul  minim  garantat,cu  modificările  și  
completările  ulterioare.            

Primar –Ciorîcă Dumitru   

11.  31.01.2022 31.01.2022 Aprobarea  Planului  anual de acţiune privind serviciile 
sociale acordate la nivelul comunei Cernișoara, judeţul 
Vâlcea, pentru anul 2022. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

12.  25.02.2022 25.02.2022 Alegerea   președintelui de ședință al Consiliului Local 
al  comunei Cernișoara , Județul Vâlcea, pentru o 
perioada de 3 luni 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

13.  25.02.2022 25.02.2022 Nominalizarea   de către consiliul local al Comunei 
Cernisoara a doi consilieri locali care vor avea 
calitatea de evaluatori în cadrul comisiei  de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale  ale 
secretarului general  al Comunei Cernisoara. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

14.  25.02.2022 25.02.2022 Stabilirea   domeniilor, serviciilor publice şi locurilor 
în care persoanele care au săvârşit infracţiuni, sau 
persoanele care au fost sancționate contravențional și 
care vor presta muncă neremunerată în folosul 
comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de 
judecată. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

15.  25.02.2022 25.02.2022 Aprobarea  incheierii exercitiului bugetar al anului 
2021. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

16.  25.02.2022 25.02.2022 Aprobarea  rectificări bugetului local pe anul 2022. Primar –Ciorîcă Dumitru   
17.  25.02.2022 25.02.2022 Aprobarea  ,,Raportului  anual privind  inventarierea  

domeniului  public si privat   “ pe anul 2021.   
Primar –Ciorîcă Dumitru   

18.  25.02.2022 25.02.2022 Concesionarea   prin licitatie a terenului proprietate 
publică a comunei Cernișoara,județul Vâlcea,  în 
suprafată de 6000 mp, situat in sat Modoia,comuna 
Cernișoara, inscris in CF nr. 36 141 Cernișoara, 
identificat cu nr. cad. 36 141. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

19.  25.02.2022 25.02.2022 Înfințarea  Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență TIP V1, pentru intervenția în  situații de 
urgență la nivelul comunei Cernișoara ,județul Vâlcea. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

20.  25.02.2022 25.02.2022 Desemnarea  șefului Serviciului Voluntar pentru Primar –Ciorîcă Dumitru   



 

Situații de Urgență Cernișoara . 
21.  25.02.2022 25.02.2022 Aprobarea  tipului de suport alimentar acordat 

preșcolarilor și elevilor din Școala Gimnazială, sat 
Mădulari, comuna Cernișoara în cadrul Programului –
pilot de acordare a  unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

22.  04.03.2022 04.03.2022 Aprobarea   actualizării valorii de finanţare şi 
asigurarea surselor de finanţare pentru obiectivul de 
investiţii ,,Reabilitare termo-energetică Şcoala 
Gimnazială sat Armăşeşti, comuna Cernişoara’’ ca 
urmare a aplicării prevederilor O.G. nr. 15/2021 
privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

23.  04.03.2022 04.03.2022 Aprobarea   actualizării valorii de finanţare şi 
asigurarea surselor de finanţare pentru obiectivul de 
investiţii ,,Reabilitare termo-energetică Şcoala 
Gimnazială sat Mădulari, comuna Cernişoara’’ ca 
urmare a aplicării prevederilor O.G. nr. 15/2021 
privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

24.  04.03.2022 04.03.2022 Aprobarea  actualizării valorii de finanțare și 
asigurarea surselor  de finanțare pentru proiectul 
,,Eficienţa energetică în comuna Cernişoara, judeţul 
Vâlcea” , ca urmare a aplicării prevederilor O.G. nr. 
15/2021 privind reglementarea unor  măsuri fiscal-
bugetare. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

25.  31.03.2022 31.03.2022 Atestarea  suprafeței reale a construcției C1 situată pe 
imobilul cu nr. cadastral 35125. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

26.  31.03.2022 31.03.2022 Aprobarea  actualizarii Planului de analiza si acoperire 
a riscurilor de pe raza comunei Cernisoara. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

27.  31.03.2022 31.03.2022 Aprobarea  actualizarii Planului de aparare in cazul 
producerii unei situatii de urgenta specifice la 
seisme(cutremure) si alunecari de teren al Comitetului 
Local pentru Situatii de Urgenta al comunei 
Cernișoara, județul Vâlcea . 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

28.  31.03.2022 31.03.2022 Aprobarea  actualizarii Planului de evacuare in situatii 
de urgenta a populatiei, bunurilor materiale si 

Primar –Ciorîcă Dumitru   



 

colectivitatilor de animale al comunei Cernisoara, 
judetul Valcea. 

29.  31.03.2022 31.03.2022 Aprobarea   raportului de activitate desfasurata in 
domeniul protectiei civile si capacitatea de aparare 
impotriva incendiilor la nivelul comunei Cernisoara in 
anul 2021 de catre Comitetul Local pentru Situatii de 
Urgenta si serviciul Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta al comunei Cernisoara, județul Vâlcea. 

Primar –Ciorîcă Dumitru   

30.  31.03.2022 31.03.2022 Aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiţii ,, Înfiin ţarea 
unui sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale 
în comunele Popeşti, Oteşani şi Cernişoara din Judeţul 
Vâlcea’’ propus a se realiza în cadrul Programului 
naţional de investiţii ,,Anghel Saligny’’ . 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

31.  29.04.2022 29.04.2022 Acordarea  unui mandat special reprezentantului 
Comunei Cernișoara , 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 –Ciorîcă Dumitru  

32.  29.04.2022 29.04.2022 Aprobarea  modificării Hotărâri Consiliului Local 
Cernișoara nr.40/2019 privind aprobarea 
Regulamentului de instituire și administrare a taxei 
speciale de salubrizare în Comuna Cernisoara,judetul 
Vâlcea. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

33.  29.04.2022 29.04.2022 Actualizarea  devizului general şi a indicatorilor 
tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  
,, LUCRĂRI DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ A 
ZONELOR SUPUSE EROZIUNII DE PÂRÂUL 
CERNIȘOARA ÎN PCT. CIORÎCĂ DUMITRU, 
SATUL MĂDULARI’’. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

34.  30.05.2022 30.05.2022 Alegerea  președintelui de ședință al Consiliului Local 
al comunei Cernișoara, Județul Vâlcea, pentru o 
perioada de 3 luni. 
 

Primar –Ciorîcă Dumitru  



 

35.  30.05.2022 30.05.2022 Stabilirea  zilei  comunei Cernișoara,județul Vâlcea . Primar –Ciorîcă Dumitru  
36.  30.05.2022 30.05.2022 Aprobarea   unei subvenții din bugetul  local al 

Comunei Cernișoara , pentru finanțarea serviciului 
public de salubrizare. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

37.  30.05.2022 30.05.2022 Suplimentarea   numărului de locuri destinate 
încadrării de asistenţi personali şi/sau acordării de 
indemnizaţii lunare persoanelor cu handicap grav din 
Comuna Cernișoara . 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

38.  30.05.2022 30.05.2022 Modificarea  Ștatului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului  comunei Cernişoara, judeţul 
Vâlcea(pentru persoanele care ocupa functii de 
demnitate publica , functionari publici si personal 
contractual ) pe anul 2022. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

39.  30.05.2022 30.05.2022 Aprobarea  documentelor necesare demarării 
procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin 
concesiune a Serviciului de salubrizare constând din 
colectare, transfer și sortare a deșeurilor din comuna 
Cernișoara, Județul Vâlcea. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

40.  24.06.2022 24.06.2022 Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico
economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și de apă uzată din Județul Vâlcea”.

Primar –Ciorîcă Dumitru  

41.  24.06.2022 24.06.2022 Participarea UAT Cernișoara la cofinanțarea 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din Județul Vâlcea’’. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

42.  24.06.2022 24.06.2022 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 Cernișoara, în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual de evoluție a 
tarifelor la serviciile de   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 

Primar –Ciorîcă Dumitru  



 

modificările și completările ulterioare. 
 

43.  29.07.2022 29.07.2022 Aprobarea    Raportului privind evaluarea activității 
asistenților personali ai persoanelor cu handicap 
grav pe semestrul I al anului 2022. 
 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

44.  29.07.2022 29.07.2022 Aprobarea   Regulamentului de acordare a ,,diplomei 
de aur” şi a câte unui premiu financiar, pentru 
cuplurile de pe raza localității care au împlinit 50 de 
ani de căsătorie neîntreruptă. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

45.  29.07.2022 29.07.2022 Acceptarea   unei oferte de donaţie a unui imobil situat 
în sat Mădulari, comuna Cernișoara, județul Vâlcea . 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

46.  29.07.2022 29.07.2022 Scoaterea  din funcţiune  și casarea  mijlocului fix 
,,Autoturism Nubira Daewo”, aflat în proprietatea 
privată a comunei Cernișoara. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

47.  29.07.2022 29.07.2022 Aprobarea  modificări  cuantumului redevenței pentru 
spațile concesionate din cadrul Dispensarului Medical 
Cernișoara de către  cabinetele   medicale  ale 
medicilor de familie.  

Primar –Ciorîcă Dumitru  

48.  29.07.2022 29.07.2022 Aprobarea   lucrărilor suplimentare pentru obiectivul 
de investitii   
,,Eficiență energetică în comuna Cernișoara, județul 
Vâlcea’’. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

49.  29.07.2022 29.07.2022 Aprobarea   actualizării valorii restului de executat 
pentru obiectivul de investiție ,,Eficiență energetică în 
comuna Cernișoara, județul Vâlcea’’ 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

50.  29.07.2022 29.07.2022 Aprobarea modificări contractului de închiriere pentru 
suprafeţele de pajişti aflate în domeniul publica al 
comunei Cernişoara nr.  4970/26.03.2021. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

51.  31.08.2022 31.08.2022 Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local 
al comunei Cernișoara, Județul Vâlcea, pentru o 
perioada de 3 luni. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

52.  31.08.2022 31.08.2022 Prelungirea valabilității  Planului Urbanistic General și 
Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) al Comunei 
Cernișoara, județul Vâlcea . 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

53.  31.08.2022 31.08.2022 Desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local al 
comunei Cernișoara în comisia de evaluare pentru 

Primar –Ciorîcă Dumitru  



 

concesionarea/închirierea bunurilor care aparţin 
domeniului public/privat al comunei Cernișoara. 

54.  31.08.2022 31.08.2022 Închirierea prin licitaţie publică a unui spatiu din 
incinta Dispensarului Medical Cernisoara, în suprafata 
de 54,60 mp, cu destinatia cabinet stomatologic’’. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

55.  31.08.2022 31.08.2022 Aprobarea concesionării prin licitație publică a 
terenului în suprafață de 187.092 mp , CF.36199 , 
proprietate publică a comunei Cernișoara situată în 
extravilanul localității Cernișoara, sat Modoia, 
județul Vâlcea, Islazul comunal Modoia în vederea 
construirii unui parc fotovoltaic. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

56.  21.09.2022 21.09.2022 Aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții actualizată, a indicatorilor tehnico-
economici actualizați și a devizului general actualizat  
pentru obiectivul de investiții „Modernizarea reţelei de 
drumuri locale în comuna Cernişoara , judeţul Vâlcea”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

57.  21.09.2022 21.09.2022 Desemnarea   reprezentantului  Consiliului Local  
Cernișoara în Consiliul de Administrație al unități de 
învătãmânt preuniversitar  Școala Gimazială,Sat 
Mădulari, comuna Cernișoara, instituție publică  cu 
personalitate juridică, pentru anul școlar 2022-2023. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

58.  21.09.2022 21.09.2022 Aprobarea  categoriilor de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local al comunei Cernișoara pentru obiectivul 
de investiții „Modernizarea retelei de drumuri locale în 
comuna Cernișoara , județul Vâlcea”. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

59.  29.09.2022 29.09.2022 Aprobarea  rectificării  bugetului local pe anul 
2022. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

60.  29.09.2022 29.09.2022 Aprobarea   regulamentului privind măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării 
Consiliului local al comunei  Cernișoara, județul 
Vâlcea. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

61.  29.09.2022 29.09.2022 Declararea   ca fiind bunuri de uz si interes public Primar –Ciorîcă Dumitru  



 

local a unor imobile situate in  Comuna Cernișoara, 
județul Vâlcea . 

62.  28.10.2022 28.10.2022 Aprobarea   Statutului comunei Cernișoara, județul 
Vâlcea. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

63.  28.10.2022 28.10.2022 Aprobarea   cuantumului și numărului de burse care se 
acordă elevilor din învătământul preuniversitar din 
comuna Cernișoara pentru anul școlar 2022 -2023. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

64.  28.10.2022 28.10.2022 Aderarea  comunei Cernișoara  la serviciul de audit 
public intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a 
Asociației Comunelor din România. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

65.  28.10.2022 28.10.2022 Însușirea   Acordului de cooperare cu Filiala Județeană 
Vâlcea  a Asociației Comunelor din România privind 
organizarea și exercitarea activității de audit public 
intern. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

66.  28.10.2022 28.10.2022 Aprobarea   contribuției Comunei Cernișoara  pentru 
susținerea și funcționarea Serviciului de audit public 
intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a A.Co.R. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

67.  28.10.2022 28.10.2022 Aprobarea  contract - cadru pentru acoperirea 
costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje 
din deseuri comunale(colectate și transportate separat, 
stocate temporar, sortate și încredințarea în vederea 
valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT 
Cernișoara) gestionate prin serviciul de salubrizare al 
U.A.T Comuna Cernișoara  si a incheierii acestuia cu 
S.C.Greenpoint Management S.A.,în calitate de 
organizatie care implementează raspunderea extinsă a 
producatorilor. 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

68.  28.10.2022 28.10.2022 Constituirea  dreptului de superficie în favoarea 
Județului Vâlcea,  asupra terenului în suprafață de 
2500 mp. situat în Comuna Cernișoara,  Județul 
Vâlcea 

Primar –Ciorîcă Dumitru  

 
------------ 



 

    *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". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


