
Anul 2022 ---HCL Roesti  
 
 
               - HCL 1/ 31.01.2022 privind insusirea raportului inventarierii bunurilor din 
domeniul public si privat al comunei Roesti  
               -  HCL 2/ 31.01.2022 privind aprobarea contului de executie bugetara la data 
de 31.12.2022 
               -  HCL 3/ 31.01.2022 privind modificarea organigramei si statului de functii a 
aparatului de specialitate al comunei Roesti  
               -  HCL 4/ 31.01.2022 privind aprobarea retelei scolare din localitatea Roesti 
pentru anul scolar 2022/2023 
               -  HCL 5 /31.01.2022 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare prin 
atribuire directa catre SC Braicata SRL  
               -  HCL 6 / 04.02.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investitii ;; Reabilitare si modernizarea 
infrastructurii rutiere in comuna Roesti , judetul Valcea ,, 
              -  HCL 7 / 04.02.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investitii ;; Reabilitare si extindere sistem de 
canalizare  in comuna Roesti , judetul Valcea ,, 
                - HCL 8/ 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2022  al comunei Roesti  
               -  HCL 9/ 11.02.2022 privind aprobarea  organigramei , a funcţiilor publice şi a 
statului de funcţii al aparatului propriu al primarului comunei Roesti pe anul 2022 
               -  HCL 10/ 11.02.2022 privind 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 
               - HCL 11/ 11.03.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta   
               -  HCL 12/ 11.03.2022 privind aprobarea  Planului de activitati pentru 
beneficarii Legii 416 
             -  HCL 13 /11.03.2022 privind aprobarea privind necesitatea si oportunitatea 
realizării investiției  „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu energie  electrica a 
autovehiculelor prin achizitia a doua statii de reincarcare pentru vehicule electrice si 
electrice hibrid plug-in in comuna Roesti, jud. Valcea” 
              -  HCL 14/ 11.03.2022 privind aprobarea obiectivului  de investitii ,, 
„CONCESIUNE A SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE DISTRIBUȚIE 
GAZE NATURALE PRIN SISTEM INTLIGENT ÎN COMUNA ROEȘTI, CU SATELE 
APARȚINĂTOARE BĂIASA, BĂJENARI, BĂRBĂRIGENI, CIOCÂLTEI, CUENI, 
FRASINA, PISCUL SCOARȚEI, RÎPA CĂRĂMIZII, ROEȘTI, SAIOCI, JUDEȚUL 
VÂLCEA”, 
             - HCL 15 / 31.03.2022 Aprobare amenajament pastoral . 
            -  HCL 16 / 31.03.2022 Avizare PUG –intravilan . 

    -  HCL 17 / 31.03.2022  Aprobare dare in folosinta cu titlu gratuit a bunurilor 
imobile si mobile catre Scoala gimnaziala Ion C Constantinescu  

           -  HCL 18 / 31.03.2022   Aprobare Regulament microbuz scolar  
            - HCL 19/29.04.2022  privind aprobare taxa de salubrizare  
          -   HCL 20/29.04.2022   privind aprobare indexare taxe si impozite locale cu rata 
inflatiei  
          -  HCL 21/29.04.2022   privind aprobare stadiul completarii Registrului Agricol la 
sfarsitul anului 2021 
          -  HCL 22/29.04.2022   privind aprobare modificare organigrama si stat de functii  



            -  HCL 23/29.04.2022   privind aprobare cont de executie la 31.03.2022  
           -   HCL 24 /29.04.2022  privind  rectificare buget local de venituri si cheltuieli pe 
anul 2022 
            -  HCL 25/24.05.2022 privind aprobarea proiectului ,, Sisteme inteligente de 
management local  pentru dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin, specializate 
pentru administrația publica ROESTI”a cheltuielilor legate de proiect si depunerea 
acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local 
            -  HCL 26/27.05.2022 privind  alegere presedinte de sedinta  
            -  HCL 27/27.05.2022 privind aprobare folosirii excedentului bugetului local 
            -  HCL 28/27.05.2022 privind  ,,Reabilitare ,consolidare ,modernizare ,extindere 
,dotare si amenajari exterioare Scoala Cueni (corp C2) ,satul Cueni , comuna Roesti , 
judetul Valcea . 
           -   HCL 29/24.06.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2022. 
          -    HCL 30/24.06.2022  privind acordarea unei diplome si a unui premiu brut  de 
5490 lei din bugetul local pe anul 2022 cu ocazia implinirii varstei de 100 ani in data de 
07.08.2022 , domnului Matulescu D. Constantin , veteran de razboi.  
         - HCL 31/29.07.2022 privind Aprobare cont de executie la 30 iunie 2022 
         -  HCL 32/29.07.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 
anul 2022 
       -  HCL 33/29.07.2022 privind Contractare lucrari de investitii pentru ,, Infiintare 
centrala fotovoltaica in comuna Roesti , judetul Valcea,, 
      -   HCL 34/29.07.2022  privind  aprobarea  incetarii mandatului de administrator al  
societati comerciale cu răspundere limitată  cu denumirea SC ROESTI  PREST  SRL  , 
cu sediul în comuna Roesti, sat Roesti ,Judetul Vâlcea,  având asociat unic unic Comuna 
Roesti , cu sediul în comuna Roesti , judetul Vâlcea   
 


