
 

    ANEXA 8 
    la regulament 
 
     
 

REGISTRUL*1) 
pentru evidenţa hotărârilor consiliului local pe anul 2021 

 
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. 8.01.2021 8.01.2021 Alegerea presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local Ocnele Mari  
Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

2. 8.01.2021 8.01.2021 Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de 
dezvoltare aferent anului 2020 din excedentul 
bugetului local  

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

3. 8.01.2021 8.01.2021 Utilizarea sumei de 350000 lei din excedentul 
bugetului local din anii anteriori pentru 
acoperirea temporara a unor goluri de casa 
provenite din decalaje intre venituri si 
cheltuielile sectiunii de functionare in anul 
2021 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

4. 8.01.2021 8.01.2021 Modificarea art 1 si 3 din Hotararea 
Consiliului Local Ocnele Mari nr 
74/29.11.2019 privind aprobarea 
documentatiei de atribuire a contractului de 
concesiune pentru delegarea gestiunii 
serviciului de salubritate privind activitatile de 
precolectare, colectare si transportul deseurilor 
municipale, inclusiv a deseurilor toxice 
periculoase din deseurile menajere, cu 
exceptia celor cu regim special  

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

5. 28.01.2021 28.01.2021 Alegerea presedintelui de sedinta al 
Consiliului Local Ocnele Mari pe lunile 
ianuarie, februarie si martie 2021 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

6. 28.01.2021 28.01.2021 Constatarea incetarii de drept prin demisie  a Primar,  



 

mandatului de consilier local al domnului 
Pietraru Nicolaescu Mihai - Ion 

Remus - Gabriel  Sasu 

7. 28.01.2021 28.01.2021 Aprobare retea scolara pentru anul 2021-2022 Primar, 
 Remus - Gabriel  Sasu 

 

8. 28.01.2021 28.01.2021 Aprobare plan de actiuni sau de lucrari de 
interes local pe anul 2021 pentru repartizarea 
orelor de munca prestate lunar de catre 
persoanele majore apte de munca din familiile 
beneficiare  de ajutor social  

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

9. 28.01.2021 28.01.2021 Aprobarea Raportului privind activitatea 
desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap din orasul Ocnele 
Mari  pe anul 2020 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

10. 28.01.2021 28.01.2021 Aprobarea documentatiei tehnico- economice 
stapa SF a Devizului general si a indicatorilor 
tehnico- economici pentru obiectivul de 
investitii : “ Construire toaleta publica in 
orasul Ocnele Mari” 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

11. 28.01.2021 28.01.2021 Desemnarea de catre Consiliul Local Ocnele 
Mari a doi consilieri locali care vor face parte 
din Comisia de evaluare a performantelor 
profesionale individuale ale secretarului 
general al orasului Ocnele Mari, judetul 
Valcea  

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

12. 28.01.2021 28.01.2021 Stabilirea chiriei pentru locuintele din blocul 
ANL din orasul Ocnele Mari, str Al. I. Cuza, 
nr 39, judetul Valcea pentru anul 2021 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

13. 26.02.2021 26.02.2021 Aprobare prelungire contract de concesiune nr 
4131/10.05.2013 incheiat intre orasul Ocnele 
Mari si C.M.I. Moise Corina Giorgiana  

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

14. 26.02.2021 26.02.2021 Modificarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului orasului Ocnele Mari 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

15. 26.02.2021 26.02.2021 Aprobarea inregistrarii Primariei orasului 
Ocnele Mari in Sistemul national electronic de 
plata online a taxelor si impozitelor, utilizand 
cardul bancar ( SNEP) si a modului de 
suportare  a comisionului bancar la tranzactiile 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 



 

online 
16. 26.02.2021 26.02.2021 Aprobarea asocierii unitatilor administrative 

teritoariale : Comuna Vladesti, oras Baile 
Govora, oras Ocnele Mari, oras Baile Olanesti 
si Comuna Bunesti in vederea incheierii unui 
acord de parteneriat  pentru elaborarea si 
implementarea proiectului : “ Construirea 
retelei inteligente de distributii gaze natural in 
Comuna Vladesti, oras Baile Govora,oras 
Ocnele Mari,oras Baile Olanesti si Comuna 
Bunesti, din judetul Valcea” 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

17. 31.03.2021 31.03.2021 Constatarea incetarii de drept  prin demisie, a 
mandatului de consilier local al doamnei 
Florica Laura- Stefania 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

18. 31.03.2021 31.03.2021 Aprobarea incheierii unui contract de asistenta 
juridica  pentru reprezentarea intereselor 
unitatii administrative – teritoriale Orasul 
Ocnele Mari, in dosarul nr 696/90/2021  

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

19. 31.03.2021 31.03.2021 Aprobarea Planului de Analiza si Acoperire   
Riscurilor in orasul Ocnele Mari pentru anul 
2021  

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

20. 31.03.2021 31.03.2021 Aprobarea incheierii Protocolului de 
colaborare  intre Orasul Ocnele Mari si  
Clubul Eco Sport Rm. Valcea in vederea 
realizarii unor activitati comune  cu profil 
turistic - sportiv 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

21. 31.03.2021 31.03.2021 Aprobarea schemei de ajutor de  minimis 
reprezentand facilitate fiscala, constand in 
reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri 
si/sau terenuri , datorate de catre 
intreprinderile care au calitatatea de 
cotribuabili ai bugetului local al orasului 
Ocnele Mari, stabilit pentru cladirile si 
terenurile aferente acestora utilizate pentru 
prestarea de servicii turistice  cu caracter 
sezonier, pe o durata de cel mult 180 de zile 
consecutive sau cumulate, in cursul unui an 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 



 

calendaristic pentru anii 2021-2023 
22. 31.03.2021 31.03.2021 Incheiere exercitiu bugetar pe anul 2020 Primar, 

Remus - Gabriel  Sasu 
 

23. 31.03.2021 31.03.2021 Desemnarea reprezentantului Consilului Local 
or Ocnele Mari in Consiliul de Administratie  
al Scolii Gimnaziale “Costea Marinoiu Ocnele 
Mari” 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

24. 31.03.2021 31.03.2021 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal ( PUZ) si 
a Regulamentului Local de Urbanism ( RLU) 
aferent, in vederea realizarii lucrarilor de 
construire “ Baza de agrement si hotel 
D+P+2E+M”  in ors Ocnele Mari, str Pinilor, 
judetul Valcea, beneficiar S.C. CESAVIL 
GROUP SRL  

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

25. 31.03.2021 31.03.2021 Acceptarea transmiterii fara plata  a unui bun 
mobil- autoturism Hyundai Tucson cu numar 
de identificare KMHJN81VP7U687528 din 
patrimoniul Agentiei de Plati si Interventiei 
pentru Agricultura Valcea in patrimoniul 
Orasului Ocnele Mari, judetul Valcea 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

26. 31.03.2021 31.03.2021 Alegerea presedintelui de sedinta al 
Consiliului Local Ocnele Mari pe lunile 
aprilie, mai si iunie 2021 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

27. 22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea bugetului de venituri  si cheltuieli 
al or Ocnele Mari pe anul 2021 si a estimarilor 
pe anii 2022-2024 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

28. 22.04.2021 22.04.2021 Aprobarea indexarii, cu rata inflatiei, a 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 
2022 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

29. 22.04.2021 22.04.2021 Utilizarea sumei de 4243580 lei din 
excedentul  anual al bugetului local rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar 2020, ca sursa 
de finantare a cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare in anul 2021 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

30. 21.05.2021 21.05.2021 Prelungirea termenului de valabilitate a 
Planului Urbanistic General  si a 
Regulamentului Local de Urbanism pentru 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 



 

orasul Ocnele Mari pana la finalizarea  si 
aprobarea noului  PUG  si RLU al orasului 
Ocnele Mari 

31. 21.05.2021 21.05.2021 Aprobarea studiului de oportunitate privind 
modalitatea de gestiune a serviciului de 
iluminat public, a regulametului  de organizare 
si functionare , stabilirea modalitatii de 
gestiune a serviciului de iluminat  public, a 
caietului de sarcini si a modelului contractului 
de concesiune privind delegarea gestiunii 
serviciului de iluminat public la nivelul 
orasului Ocnele Mari 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

32. 21.05.2021 21.05.2021 Aprobarea studiului de oportunitate privind 
modalitatea de gestiune  a serviciului de 
salubrizare – activitatea dezinsectie, 
dezinfectie, deratizare a regulamentului de 
organizare si functionare, stabilirea modalitatii 
de gestiune  a serviciului de  salubrizare – 
activitatea dezinsectie, deratizare, a caietului 
de sarcini si a modelului contractului de 
concesiune privind delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare – activitatea 
dezinsectie, dezinfectie, deratizare  la nivelul 
orasului Ocnele Mari 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

33. 28.05.2021 28.05.2021 Modificarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului orasului Ocnele 
Mari.  

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

34. 28.05.2021 28.05.2021 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pe anul 2021 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

35. 28.05.2021 28.05.2021 Aprobare prelungire  perioada de inchiriere  a 
apartamentului  nr 11, bloc ANL din or Ocnele 
Mari, str A. I. Cuza, nr 39, judetul Valcea 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

36. 28.05.2021 28.05.2021 Aprobarea incheierii  unui Acord de 
Parteneriat  intre unitatile administrativ- 
teritoariale: Judetul Valcea si Orasul Ocnele 
Mari, petru realizarea proiectului “ Baza 
balneoclimaterica  de tratament Ocnele Mari” 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 



 

37. 28.05.2021 28.05.2021 Aprobarea incheierii unui Protocol intre orasul 
Ocnele Mari si Scoala Gimnaziala “ Costea 
Marinoiu  Ocnele Mari” in vederea  predarii – 
primirii  unui numar de 137 tablete 
achizitionate  prin proiectul :” TIC  necesitate 
si solutie  pentru desfasurarea activitatilor de 
invatamant  preuniversitar de stat  din orasul 
Ocnele Mari” 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

38. 11.06.2021 11.06.2021 - Aprobarea  incheierii prin licitatie publica a 
chioscurilor din lemn ( C1- C10) amplasate pe 
strada Strandului  din or Ocnele Mari si a trei 
locuri de teren, apartinand domeiului public 
local, in vederea amplasarii de constructii 
provizorii ( chioscuri), corturi comerciale, 
rulote, tonete, pentru desfasurarea de activitati 
comerciale precum si a documentatiei de 
atribuire in vederea incheierii 
-  Aprobarea constituirii comisiei de evaluare  
a ofertelor depuse pentru licitatia publica 
privind inchirierea chioscurilor din lemn ( C1- 
C10) amplasate pe str Strandului din or. 
Ocnele Mari, si a trei loturi de teren, 
apartinand domeniului public  local in vederea 
amplasarii de constructii provizorii ( 
chioscuri), corturi comerciale, rulote, tonete 
pentru desfasurarea de activitati comerciale  
 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

39. 30.06.2021 30.06.2021 Aprobarea incheierii contractului de prestari 
servicii cu S.C GREENPOINT Management 
S.A., pentru acoperirea costurilor nete de 
gestionare a deseurilor de ambalaje din deseuri 
municipale ( colectate si transportate separate, 
stocate temporar, sortate si incredintarea in 
vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la 
nivelul orasului Ocnele Mari, judetul Valcea) , 
gestionate prin serviciul de salubrizare al 
orasului Ocnele Mari 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 



 

40. 30.06.2021 30.06.2021 Aprobarea documentatie  tehnico- economice 
etapa SF, a Devizului general si a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul 
investitii: “Construire pod peste Paraul Sarat 
pe strada Lunca, punct Chipesiu” Ocnele Mari 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

41. 30.06.2021 30.06.2021 Aprobarea executarii de lucrari pentru 
realizarea obiectivului de investitii “ 
Proiectare si executie pentru modificare 
amplasament retea electrica 20 kv din LEA in 
LES – Salina Ocnele Mari”. 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

42. 30.06.2021 30.06.2021 Aprobarea bugetului pentru evenimentele 
culturale in anul 2021, “ Festivalul Vasile 
Militaru”, “ Festivalul  Buridava” si “ 
Sarbatorile de iarna” 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

43. 30.06.2021 30.06.2021 Alegerea presedintelui de sedinta al 
Consiliului Local Ocnele Mari pe lunile iulie, 
august si septembrie  2021 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

44. 23.07.2021 23.07.2021 Aprobare rezultate  inventariere anuala  pentru 
anul 2020 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

45. 23.07.2021 23.07.2021 Aprobarea executiei bugetului local al orasului 
Ocnele Mari la data de 30.06.2021 trimestrul I 
si II 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

46. 23.07.2021 23.07.2021 Modificarea  statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului orasului Ocnele Mari 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

47. 23.07.2021 23.07.2021 Aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a parcarilor auto cu plata aflate pe 
domeniul public al orasului Ocnele Mari 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

48. 23.07.2021 23.07.2021 Aprobarea incheierii unui Acord de Parteneriat 
intre Orasul Ocnele Mari si S.N.S. S.A 
Bucuresti – Sucursala Exploatarea Miniera 
Rm. Valcea privind evenimentul  cultural “ 
Fenomenul Ocnele Mari” 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

49. 31.08.2021 31.08.2021 Acordarea  unui mandat special 
reprezentantului orasului Ocnele Mari in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare  
Intercomunitara “ APA Valcea” in vederea 
exprimarii votului cu privire la primirea 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 



 

Comunei Fartatesti  in cadrul Asociatiei cu 
modificarile si completarile  ulterioare  

50. 31.08.2021 31.08.2021 Aprobarea metodologiei pentru acordarea 
stimulentului financiar pentru nou-nascutii din 
orasul Ocnele Mari si aprobarea sumei ce va fi 
acordata ca stimulent financiar pentru nou- 
nascuti incepand cu anul 2022 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

51. 31.08.2021 31.08.2021 Prelungirea perioadei de inchiriere  a 
contractului de locatiune  nr 8293/24.09.2014 
pentru apartamentul nr 1, bloc ANL, nr 39, or 
Ocnele Mari, judetul Valcea 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

52. 31.08.2021 31.08.2021 Aprobarea Regulamentului privind acordul 
administratorului  public local pentru 
realizarea in zona drumurilor publice, de 
interes local  al lucrarilor de bransamente  si 
racordurilor executate pe domeniul public la 
infrastructura tehnico-edilitara existenta in 
zona si pentru interventie in regim de urgent in 
caz de avarie la retelele edilitare de pe raza 
orasului Ocnele Mari, judetul Valcea 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

53 31.08.2021 31.08.2021 Luare act de sentinta civila nr 719/2020, 
pronuntata de catre Tribunalul Valcea in 
dosarul nr 1614/90/2019 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

54 30.09.2021 30.09.2021 Modificarea listei  de investitii si rectificarea 
bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 
2021 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

55 30.09.2021 30.09.2021 Desemnarea  reprezentantului  Consiliului 
Local or. Oc. Mari in Consiliul de 
Administratie  al Scolii Gimnaziale “ Costea 
Marinoiu” Ocnele Mari 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

56 30.09.2021 30.09.2021 Aprobarea Raportului  privind activitatea 
desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap  grav din orasul 
Ocnele Mari pe semestrul I al anului 2021 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

57 30.09.2021 30.09.2021 Aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare al aparatului de specialitate al 
Primarului orasului Ocnele Mari  

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 



 

58 30.09.2021 30.09.2021 Alegerea presedintelui de sedinta al 
Consiliului Local Ocnele Mari pe lunile 
octombrie,  noiembrie si decembrie 2021 

Primar, 
Remus - Gabriel  Sasu 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


