
Situatie HCL Roesti pe anul 2021 

Legislatura a VIII a  

 HCL 1 / 08.01.2020 – privitor la acoperire definitiva a deficitului la sectiunea de 
Dezvoltare din excedentul anului 2020 cu suma de 115.500 lei   

 HCL 2 / 08.01.2020- aprobare cont de executie la 31.12.2020 

 HCL nr. 3 /29.01.2021 aprobarea  Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local ROESTI; 

HCL nr. 4 /29.01.2021 aprobare Statutul comunei  ROESTI; 

 HCL nr. 5  / 29.01.2021 privind  aprobarea „Programului de masuri ce   vizeaza 
imbunatățirea activității de gospodărire si infrumusețare a Comunei Roesti , a 
obligațiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice, agentilor 
economici, cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Roesti si 
respectarea conditiilor de mediu, precum si stabilirea sanctiunilor; 

 HCL nr .  6/29.01.2021 privind însuşirea raportului  inventarierii bunurilor din 
domeniul public şi privat al comunei Roesti. 

 - HCL nr. 7 /26.02.2021 privind aprobare Plan de activitati pentru beneficiarii Legii 
416/2001 

              - HCL nr. 8 /26.02.2021  privind aprobarea darii in folosinta cu titlu gratuit a unui 
spatiu din cladirea Dispensar medical pentru functionarea farmaciei umane  

                  -  HCL nr. 9 /26.02.2021  privind aprobarea darii in folosinta cu titlu gratuit a 
unui spatiu din cladirea Dispensar medical pentru functionarea cabinetului stomatologic  

              -  HCL nr. 10 /26.02.2021  privind alegere presedinte de sedinta : martie , aprilie si 
mai 2021 

              -  HCL nr. 11 /26.02.2021 privind demararea operaţiunilor de înregistrare a 
Primariei Roești în SNEP (Sistemul Naţional Electronic de Plată) în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării 
Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 

                   -  HCL nr. 12/26.02.2021  privind aprobare retea scolara pentru anul scolar 2021-
2022. 



          - HCL nr. 13 /26.03.2021 privind aprobare Regulament privind organizarea si  
functionarea Terenului de sport cu gazon sintetic de la Școala Gimnazială ”Ion C. Constantinescu”, sat 
Cueni, com. Roești 

              - HCL nr. 14 /26.03.2021  aprobarea  Planului de Evacuare in situatii de 
urgenta la nivelul localitatea Roesti 

                   -  HCL nr. 15 /26.03.2021  aprobarea  numarului si cuantumului burselor 
scolare pentru anul scolar 2020-2021 ce se acorda elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar 
localitatea Roesti             

              -  HCL nr. 16 /26.03.2021  privind alegere viceprimar  

             -   HOTĂRÂREA nr. 17/21.04.2021 –Privitor la :   indexarea taxelor şi impozitelor 
locale pe anul 2022 

- HOTARAREA  nr.  18/21.04.2021 - Privitor la: aprobarea bugetului local de venituri si 
cheltuieli pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024. 

- HOTARAREA  nr. 19/21.04.2021- privitor  la: aprobare cont de executie 
bugetara la data de 31.03.2021 

- HOTARÂREA  nr. 20/21.04.2021 - privitor la aprobarea  organigramei , a 
funcţiilor publice şi a statului de funcţii al aparatului propriu al primarului 
comunei Roesti pe anul 2021 

- HOTĂRÂREA NR. 21/21.04.2021- privitor la : aprobarea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Roesti, județul Vâlcea si serviciile subordonate Consiliului Local 
Roesti 

- HOTĂRÂREA nr.  22 /21.04.2021- privitor la :   modificarea si completarea anexei nr. 7 
a  HCL 8/2019 

-  HOTARAREA nr.23/21.04.2021  - privitor la: stabilirea preturilor si a taxelor 
la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare pentru comuna Roesti 

- HOTARAREA nr.24/14.05.2021  - privitor la: incetare mandat de consilier 
local , prin demisie . 

- HOTARAREA nr.25/14.05.2021 privitor la  premierea d-lui Dragulescu 
Constantin , veteran de razboi , la implinirea varstei de 100 ani . 

- HOTARAREA nr.26/14.05.2021  privitor la Alegerea presedintelui de sedinta 
pentru lunile iunie , iulie si august 2021 

- HOTARAREA nr.27/14.05.2021 privitor la  Rectificare buget local de venituri si 
cheltuieli pe anul 2021 

- HOTARAREA nr.28/14.05.2021 privitor la  Aprobare strategie de dezvoltare a 
localitatii in perioada 2021-2024  

                -     Hotararea nr. 29 /30.06.2021 cu privire la rectificarea bugetului local de venituri 
si cheltuieli pe anul 2021.  

                   -    Hotărârea  nr. 30/30.06.2021  cu privire la: vânzarea prin licitaţie publică a 
terenului în suprafaţă de 377 mp din punctul “Şcoala Barbarigeni ”, situat în  sat Barbarigeni , 
Comuna Roesti , jud. Vâlcea   



                 -     Hotararea nr. 31/30.07.2021 cu privire la aprobare Cont de Executie bugetara 
la 30.06. 2021.  

                -    Hotărârea  nr. 32 /30.07.2021 cu privire la: Modernizarea Sistemului de iluminat 
public si finantarea multianuala a proiectului de investitii in comuna Roesti ,Judetul Valcea . 

 

 

 

 

 


