
 

 
                                                 
 ANEXA 7 

      la regulament 
 

REGISTRUL*1) 
pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2021 

 
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A - Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local; 
    B - Avizele comisiilor de specialitate sesizate*2); 
    C - Structura/Persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabilă cu elaborarea raportului compartimentului de resort*3); 
    D - Alte avize necesare conform legii*4); 
    E - Numărul de amendamente*5); 
    F - Data dezbaterii în şedinţa consiliului local; 
    G - Finalizarea procedurii*6). 
 
Nr. 
înreg.  

Data înreg. Funcția, 
prenumele 
și numele 
ini țiatorului 

A 
Titlul proiectului de 
hotărâre a consiliului 
local 

B 
Avizele 
comisiilor de 
specialitate 
sesizate*2) 
    *2) Se 
completează cu 
denumirea 
comisiei de 
specialitate 
sesizată, precum 
şi cu numărul şi 
data avizului 
din partea 
comisiei de 
specialitate. 
 

C 
Structura/Persoana 
din aparatul de 
specialitate al 
primarului 
responsabilă cu 
elaborarea 
raportului 
compartimentului 
de resort*3) 
    *3) Se 
completează cu 
denumirea structurii, 
aşa cum este aceasta 
trecută în structura 
funcţională a 
unităţii/subdiviziunii 
administrativ-
teritoriale, sau cu 
funcţia, prenumele şi 
numele persoanei de 
specialitate care 
realizează raportul 

D 
Alte avize 
necesare 
conform 
legii*4) 
    *4) Se 
trec 
emitentul 
şi numărul 
şi data 
înregistrării 
avizului la 
emitent. 
 
 

E 
Numărul de 
amendamente*5) 
    *5) Se 
completează cu 
numărul de 
amendamente 
formulate pentru 
dezbaterile din 
plenul consiliului 
local. 
 

F 
Data 
dezbaterii 
în şedinţa 
consiliului 
local 

G 
Finalizarea 
procedurii*6) 
    *6) În cazul în 
care iniţiatorul îşi 
retrage proiectul 
de hotărâre a 
consiliului local 
se face menţiunea 
"retras". În cazul 
în care proiectul 
de hotărâre a 
consiliului local 
este respins se 
completează cu 
menţiunea 
"respins", iar în 
cazul adoptării se 
face menţiunea 
"adoptat prin 
Hotărârea nr. 
....../......". 
 



 

compartimentului de 
resort, precum şi 
numărul şi data 
înregistrării acestuia. 
 
 

 

1. 4.01.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

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

Avize 
favorabile: 
-cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul financiar 
contabil, nr. 47/ 
04.01.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 8.01.2021 Hotararea 
nr.2/08.01.2021 

2. 4.01.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Utilizarea sumei de 
350.000 lei din 
excedentul bugetului 
local din anii anteriori 
pentru acoperirea 
temporara a unor goluri 
de casa provenite din 
decalaje intre veniturile 
si cheltuielile sectiunii de 
functionare in anul 2021 

Avize 
favorabile: 
-cultura 
-economica 
- juridica  

Serviciul financiar 
contabil, nr 
49/04.01.2021 

Nu este 
cazul 

Nu ese cazul 08.01.2021 Hotararea nr. 
3/08.01.2021 

3. 04.01.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

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 
municipal, inclusiv a 
deseurilor toxice 
periculoase din deseurile 
menajere, cu exceptia 
celor cu regim special 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul financiar 
contabil- 
Comp. urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, disciplina 
in constructii, 
programe-proiecte, 
nr. 51/ 04.01.2021 

  08.01.2021 Hotararea 
nr.4/08.01.2021 

4. 18.01.2021 Primar, Proiect de hotarare Avize Secretar general oras Nu este Nu este cazul 28.01.2021 Hotararea 



 

Remus-
Gabriel Sasu 

privind alegerea 
presedintelui de sedinta 
al Consiliului Local al 
orasului Ocnele Mari pe 
lunile ianuarie, februarie 
si martie 

favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Ocnele Mari cazul nr.5/28.01.2021 

5. 28.01.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Constatarea incetarii de 
drept, prin demisie a 
mandatului de consilier 
local al domnului 
Pietraru- Nicolaescu 
Mihail Ion 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Primar, 
Secretar general oras 
Ocnele Mari,  

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.01.2021 Hotararea 
nr.6/28.01.2021 

6. 27.11.2020 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobare retea scolara 
pentru anul 2021-2022 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Compartimentul 
relatii cu publicul 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.01.2021 Hotararea 
nr.7/28.01.2021 

7. 03.12.2020 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

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 
familii beneficiare de 
ajutor social 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Directia de asistenta 
sociala 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.01.2021 Hotararea 
nr.8/28.01.2021 

8. 03.12.2020 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea Raportului 
privind activitatea de 
asistenti personali ai 
persoanelor cu handicap 
din orasul Ocnele Mari 
pe anul 2020 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridical 
 

Directia de asistenta 
sociala 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.01.2021 Hotararea 
nr.9/28.01.2021 

9. 26.11.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea documentatie 
tehnico-economice, 
etapa SF, a Devizului 
General si a indicatorilor 
tehnico-economici 
pentru obiectivul de 
investii: “Construire 
toaleta publica in orasul 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Comp. urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, disciplina 
in constructii, 
programe-proiecte, 
nr. 12447/ 
27.11.2020 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.01.2021 Hotararea 
nr.10/28.01.2021 



 

Ocnele Mari” 
10. 21.01.2021 Primar, 

Remus-
Gabriel Sasu 

Desemnarea de catre 
Consiliului 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 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Resurse umane Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.01.2021 Hotararea 
nr.11/28.01.2021 

11. 27.01.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Stabilirea chiriei pentru 
locuintele din blocul 
ANL din orasul Ocnele 
Mari, str. A.I. Cuza, nr 
39, jud Valcea pentru 
anul 2021 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
969/27.01.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.01.2021 Hotararea 
nr.12/28.01.2021 

12. 28.01.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobare prelungire 
contract de concesiune 
nr. 4131/10.05.2021 
incheiat intre orasul 
Ocnele Mari si CMI 
Moise Corina Giorgiana 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Compartimentul 
juridic 
nr.1034/28.01.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 26.02.2021 Hotararea 
nr.13/26.02.2021 

13. 15.02.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Modificarea statului de 
functii al aparatului de 
specialitate al primarului 
orasului Ocnele Mari 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Resurse umane, nr. 
1704/15.02.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 26.02.2021 Hotararea 
nr.14/26.02.2021 

14. 17.02.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea inregistrarii 
primariei orasului 
Ocnele Mari in Sistemul 
national electronic de 
plata on-line a taxelor si 
impozitelor, utilizand 
cadrul bancar (SNEP) si 
a modului de suportare a 
comisionului bancar la 
tranzactiile on-line 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
1950/17.02.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 26.02.2021 Hotararea 
nr.15/26.02.2021 

15. 18.02.2021 Primar, 
Remus-

Aprobarea asocierii 
unitatilor administrative-

Avize 
favorabile: 

Compartimentul 
juridic, nr. 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 26.02.2021 Hotararea 
nr.16/26.02.2021 



 

Gabriel Sasu teritoriale: comuna 
Vladesti, orasul Baile 
Govora, orasul Ocnele 
Mari, orasul Baile 
Olanesti si comuna 
Bunesti, in vederea 
incheierii unui acord de 
parteneriat pentru 
elaborarea si 
implementarea 
proiectului: “Construirea 
retelei inteligente de 
distributie gaze natural in 
comuna Vladesti, orasul 
Baile Govora, orasul 
Ocnele Mari, orasul 
Baile Olanesti si comuna 
Bunesti, din judetul 
Valcea” 

 -cultura 
-economica 
- juridica 

1973/18.02.2021 

16. 12.03.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Constatarea incetarii de 
drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier 
local a doamnei Florica 
Laura Stefania 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Primar,  
Secretar general oras 
Ocnele Mari,  

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.03.2021 Hotararea 
nr.17/31.03.2021 

17. 28.01.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea incheierii 
unui contract de asistenta 
juridical pentru 
reprezentarea intereselor 
unitatii administrative 
teritoriale: orasul Ocnele 
Mari, in dosarul nr. 
696/90/2021 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Compartimentul 
juridic, nr. 
1032/28.01.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.03.2021 Hotararea 
nr.18/31.03.2021 

18. 11.03.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea Planului de 
Analiza si Acoperire a 
Riscurilor in orasul 
Ocnele Mari pentru anul 
2021 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Compartimentul 
“Situatii de Urgenta” 
nr. 2921/11.03.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.03.2021 Hotararea 
nr.19/31.03.2021 

19. 08.03.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea incheierii 
Protocolului de 
colaborare intre Orasul 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 

Compartimentul 
“Centrul de 
Informare Turistica” 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.03.2021 Hotararea 
nr.20/31.03.2021 



 

Ocnele Mari si Clubul 
Eco Sport Rm. Valcea in 
vederea realizarii unor 
activitati comune cu 
profil turistic-sportiv 

-economica 
- juridica 

nr. 2654/08.03.2021 

20. 21.12.2020 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea schemei de 
ajutor de minimis, 
reprezentand facilitate 
fiscale constand in 
reducerea cu 50% a 
impozitelor pe cladiri 
si/sau terenuri, datorate 
de catre intreprinderile 
care au calitatea de 
contribuabili 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 calendaristic pentru 
anii 2021-2023 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
2759/09.03.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.03.2021 Hotararea 
nr.21/31.03.2021 

21. 26.01.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Incheiere exercitiu 
bugetar e anul 2021 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
3100/16.03.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.03.2021 Hotararea 
nr.22/31.03.2021 

22. 23.03.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Desemnarea 
reprezentantului 
Consiliului Local oras 
Ocnele Mari in Consiliul 
de Administratie al 
Scolii Gimnaziale “ 
Costea Marinoiu” 
Ocnele Mari 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Compartimentul 
juridic, nr. 
3354/23.03.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.03.2021 Hotararea 
nr.23/31.03.2021 



 

23. 26.01.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal (PUZ) 
si a Regulamentului 
Local de Urbanism 
(RLU) afferent, in 
vederea realizarii 
lucrarilor de construire “ 
Baza de Agrement si 
Hotel D+P+2E+M” in 
orasul Ocnele Mari str. 
Pinilor, jud. Valcea 
benefiar: SC CESAVIL 
GROUP SRL 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Comp. urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, disciplina 
in constructii, 
programe-proiecte, 
nr. 3079/ 16.03.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.03.2021 Hotararea 
nr.24/31.03.2021 

24. 17.02.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Acceptarea transmiterii 
fara plata a unui bun 
mobil- autoturism 
Hyundai Tucson cu nr de 
identificare 
KMHJN81VP7U687528, 
din patrimoniul Agentiei 
de Plati si Interventie 
pentru Agricultura 
Valcea in patrimonial 
Orasului Ocnele Mari, 
jud Valcea 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
2022/19.02.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.03.2021 Hotararea 
nr.25/31.03.2021 

25. 23.03.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

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

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Secretar general, nr 
3381/23.03.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.03.2021 Hotararea 
nr.26/31.03.2021 

26. 09.03.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuielei al 
orasului Ocnele Mari pe 
anul 2021 si a estimarilor 
pe anii 2022-2024 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
4252/15.04.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 22.04.2021 Hotararea 
nr.27/22.04.2021 

27. 26.01.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

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

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
938/26.01.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 22.04.2021 Hotararea 
nr.28/22.04.2021 



 

28. 09.03.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Utilizarea sumei de 
4243580 lei din 
excedentul annual al 
bugetului local rezultat la 
incheierea exercitiului 
bugetar 2020, ca sursa de 
finantare a cheltuielilor 
sectiunilor de dezvoltare 
in anul 2021 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
4553/15.04.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 22.04.2021 Hotararea 
nr.29/22.04.2021 

29. 15.04.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Prelungirea termenului 
de valabilitate a Planului 
Urbanistic General si a 
Regulamentului Local de 
Urbanism pentru orasul 
Ocnele Mari pana la 
finalizarea si aprobarea 
noului PUG  si RLU al 
orasului Ocnele Mari 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Comp. urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, disciplina 
in constructii, 
programe-proiecte, 
nr. 4238/ 15.04.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 21.05.2021 Hotararea 
nr.30/21.05.2021 

30. 16.04.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea studiului de 
oportunitate privind 
modalitatea de gestiune a 
Serviciului de Iluminat 
Public, a Regulamentului 
de Organizare si 
Functionare, stabilirea 
modalitatii de gestiune a 
serviciului de iluminat 
public, a caietului de 
sarcini si a modelului 
cotractului de concesiune 
privind delegarea 
gestiunii serviciului de 
iluminat public la nivelul 
orasului Ocnele Mari 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
5290/18.05.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 21.05.2021 Hotararea 
nr.31/21.05.2021 

31. 16.04.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea studiului de 
oportunitate privind 
modalitate de gestiune a 
Serviciului de 
Salubrizare- activitatea 
dezinsectictie, 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
5291/18.05.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 21.05.2021 Hotararea 
nr.32/21.05.2021 



 

dezinfectie, deratizare, a 
Regulamentului de 
Organizare si 
Functionare, stabilirea 
modalitatii de gestiune a 
serviciului de 
salubrizare- activitatea 
dezinsectie, dezinfectie, 
deratizare, a caietului de 
sarcini si a modelului 
contractului de 
concesiune privind 
delegarea serviciului de 
salubrizare- activitatea 
dezinsectie, dezinfectie, 
deratizare la nivelul 
orasului Ocnele Mari 

32. 14.05.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Modificarea statului de 
functii al aparatului de 
specialitate al primarului 
orasului Ocnele Mari 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Resurse umane nr. 
5166/14.05.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.05.2021 Hotararea 
nr.33/28.05.2021 

33. 19.03.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe 
anul 2021 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
5362/19.05.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.05.2021 Hotararea 
nr.34/28.05.2021 

34. 06.04.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobare prelungire 
perioada de inchiriere a 
apartamentului numar 
11, bl ANL din orasul 
Ocnele Mari, str. 
A.I.Cuza, nr 39 jud 
Valcea 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Compartimentul 
Juridic nr. 
3871/06.04.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.05.2021 Hotararea 
nr.35/28.05.2021 

35. 21.05.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea incheierii 
unui Acord de 
Parteneriat intre unitatile 
administrative-
teritoriale: Judetul 
Valcea, Orasul Ocnele 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Comp. Urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, disciplina 
in constructii, 
programe-proiecte, 
nr. 5415/ 21.05.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.05.2021 Hotararea 
nr.36/28.05.2021 



 

Mari, pentru realizarea 
proiectului “ Baza 
balneo-climaterica de 
tratament Ocnele Mari” 

36. 19.05.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

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 didactice la 
nivelul unitatilor de 
ivatamant preuniversitar 
de stat din orasul Ocnele 
Mari” 

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
5364/19.05.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 28.05.2021 Hotararea 
nr.37/28.05.2021 

37. 21.04.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

-Aprobarea inchirierii, 
prin licitatii publica, a 
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, precum si a 
documentatiei de 
atribuire in vederea 
inchirierii; 
-Aprobarea constituirii 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
4462/21.04.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 11.06.2021 Hotararea 
nr.38/11.06.2021 



 

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 activiati 
comerciale 

38. 24.05.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea inchirierii 
contractului de prestari 
servicii cu SC 
Greenpoint Management 
SA, pentru acoperirea 
costurilor nete de 
gestiune a deseurilor de 
ambalaje din deseuri 
municipal ( colectate si 
transportate separate, 
stocate temporar, sortate 
si incredintarea in 
vederea valorificarii 
deseurilor de ambalaje la 
nivelul or. Ocnele Mari, 
jud. Valcea), gestionate 
prin serviciul de 
salubrizare al or. Ocnele 
Mari 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Comp. Urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, disciplina 
in constructii, 
programe-proiecte, 
nr. 5972/ 24.05.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 30.06.2021 Hotararea 
nr.39/30.06.2021 

39. 26.04.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea documentatiei 
tehnico-economice, 
etapa SF, a Devizului 
general si a indicatorilor 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 

Comp. Urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, disciplina 
in constructii, 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 30.06.2021 Hotararea 
nr.40/30.06.2021 



 

tehnico-economici 
pentru obiectivul de 
investitii : “ Construire 
pod peste Paraul Sarat pe 
strada Lunca, punct 
Chipesiu-Ocnele Mari” 

- juridica programe-proiecte, 
nr. 4599/ 26.04.2021 

40. 26.04.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea executarii de 
lucrari pentru realizarea 
obiectivului de investii 
“Proiectare si executie 
pentru modificare 
amplasament retea 
electrica 20kw din LEA 
in LES- Salina Ocnele 
Mari 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Comp. Urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, disciplina 
in constructii, 
programe-proiecte, 
nr. 4585/ 26.04.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 30.06.2021 Hotararea 
nr.41/30.06.2021 

41. 24.06.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Modificarea limitelor, 
formelor suprafetelor si 
insusirea coordonatelor 
pentru imobilele 
apartinand domeniului 
privat al or. Ocnele Mari, 
inscrise in cartile 
funciare nr.35621 si nr. 
35410 ale or. Ocnele 
Mari, precum si 
aprobarea actelor 
aditionale nr. 1 la 
contractele de cocesiune 
nr. 7045/2011 si nr. 
10943/2012 incheiate 
intre Orasul Ocnele Mari 
si Fundatia “Inima 
pentru Inima” 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Comp. urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, disciplina 
in constructii, 
programe-proiecte, 
nr. 6456/ 24.06.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 30.06.2021 RETRAS 

42. 24.06.2021 Primar, 
Remus-
Gabriel Sasu 

Aprobarea bugetului 
pentru evenimentele 
cultural in anul 2021 
“Festivalul Vasile 
Militaru”, “Festivalul 
Buridava” si “Sarbatorile 
de Iarna”” 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Compartimentul 
“Cultura, Biblioteca” 
nr. 6471/24.06.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 30.06.2021 Hotararea 
nr.42/30.06.2021 



 

43. 24.06.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Alegerea presedintelui 
de sedinta al Consiliului 
Local Ocnele Mari 
pentru lunile iulie, 
august si septembrie 
2021 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Secretar general nr 
6469/24.06.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 30.06.2021 Hotararea 
nr.43/30.06.2021 

44. 19.05.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Aprobare rezultate 
inventariere anuala 
pentru 2020 

Avize 
favorabile: 
cultura, 
economica si 
juridic 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
5358/19.05.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 23.07.2021 Hotararea 
nr.44/23.07.2021 

45. 15.07.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Aprobarea executiei 
bugetului local al or. 
Ocnele Mari la data de 
30.06.2021- trimestrul I 
si II 

Avize 
favorabile: 
-cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
7221/15.07.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 23.07.2021 Hotararea 
nr.45/23.07.2021 

46. 03.06.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Modificarea statului de 
functii al aparatului de 
specialitate al primarului 
orasului Ocnele Mari 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Resurse umane nr. 
7194/15.07.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 23.07.2021 Hotararea 
nr.46/23.07.2021 

47. 19.05.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

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

Avize 
favorabile: 
 -cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
7218/15.07.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 23.07.2021 Hotararea 
nr.47/23.07.2021 

48. 15.07.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Mandatarea 
reprezentantului Orasului 
Ocnele Mari, in 
Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “APA 
Valcea “, sa aprobe 
pretul pentru apa 
potabila si tariful pentru 
canalizare-epurare pentru 
serviciile publice de 
alimentare cu apa si de 
canalizare-epurare 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Compartimentul 
“Situatii de urgent” 
nr. 7224/15.07.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 23.07.2021 RESPINS 



 

furnizate de Apavil SA 
pe intreaga arie de 
operare si modificare si 
ompletare, prin Act 
aditional a Contractului 
de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de 
alimentare cu apa si 
canaliazare nr 1/2008, cu 
modificarile si 
completarile ulterioare 

49. 15.07.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Aprobarea incheierii 
unui Acord de 
Parteneriat inte Orasul 
Ocnele Mari si SNS 
Bucuresti- Sucursala 
Exploatarea Miniera Rm. 
Valcea privind 
evenimentul cultural 
“Fenomenul Ocnele 
Mari” 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Compartimentul 
“Cultura, Biblioteca” 
nr. 7228/15.07.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 23.07.2021 Hotararea 
nr.48/23.07.2021 

50 03.08.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Acordarea unui mandat 
special reprezentantului 
or. Ocnele Mari in 
Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “APA 
Valcea” in vederea 
exprimarii votului cu 
privire la primirea 
comunei Fartatesti in 
cadrul Asociatiei, 
precum si la modificarea 
si completarea Actului 
Constitutiv si a Statutului 
Asociatiei, cu 
modificarile si 
completarile ulterioare 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Comp. Situatii de 
urgent nr 
7751/03.08.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.08.2021 Hotararea 
nr.49/31.08.2021 

51 29.06.2021 Primar, 
Remus -

Aprobarea metodologiei 
pentru acordarea 

Avize 
favorabile:  

Directia de Asistenta 
sociala nr. 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.08.2021 Hotararea 
nr.50/31.08.2021 



 

Gabriel Sasu stimulentului financiar 
pentru nou-nascutii din 
or. Ocnele Mari si 
aprobarea sumei ce va fi 
acordata ca stimulant 
financiar pentru nou-
nascutii incepand cu anul 
2022 

-cultura 
-economica 
- juridica 

6582/29.06.2021 

52 18.06.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Prelungirea perioadei de 
inchiriere a contractului 
de locatiune nr. 
8293/24.09.2014 pentru 
ap. Nr.1 bl ANL str. A. I. 
Cuza, nr 39 or. Ocnele 
Mari, jud Valcea 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Compartiment 
juridic, nr. 
6303/18.06.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.08.2021 Hotararea 
nr.51/31.08.2021 

53 06.07.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Aprobarea 
Regulamentului privind 
acordul administratorului 
drumului 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 existent in zona, 
si pentru interventie in 
regim de urgenta, in caz 
de avarie la retelele 
edilitare de pe raza or. 
Ocnele Mari, jud. Valcea 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Comp. urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, disciplina 
in constructii, 
programe-proiecte, 
nr. 6823/ 06.07.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.08.2021 Hotararea 
nr.52/31.08.2021 

54 21.05.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Luare act de sentinta 
civila nr. 719/2020 
pronuntata de catre 
Tribunalul Valcea in 
dosarul nr. 6114/90/2019 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 
5423/21.05.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 31.08.2021 Hotararea 
nr.53/31.08.2021 

55 04.08.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Modificarea listei  de 
investitii  si rectificarea 
bugetului  de venituri  si 

Avize 
favorabile:  
-cultura 

Serviciul buget, 
finante,impozite si 
taxe locale, nr 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 30.09.2021 Hotararea nr 
54/30.09.2021 



 

cheltuieli pe anul 2021 -economica 
- juridica 

7800/04.08.2021 

56 21.09.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

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

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Compartiment 
juridic, nr. 
9393/21.09.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 30.09.2021 Hotararea nr 
55/30.09.2021 

57 21.09.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

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

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Directia de asistenta 
sociala nr. 
9399/21.09.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 30.09.2021 Hotararea nr 
56/30.09.2021 

58 15.02.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

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

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Resurse umane nr. 
1703/15.02.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 30.09.2021 Hotararea nr 
57/30.09.2021 

59 20.09.2021 Primar, 
Remus -
Gabriel Sasu 

Alegerea presedintelui 
de sedinta al Consiliului 
Local Oc. Mari pe lunile 
octombrie, noiembrie si  
decembrie 2021 

Avize 
favorabile:  
-cultura 
-economica 
- juridica 

Secretar general, nr 
9351/20.09.2021 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 30.09.2021 Hotararea nr 
58/30.09.2021 
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    *1) Registrele pe fiecare an se ţin în format electronic. 
    *2) Se completează cu denumirea comisiei de specialitate sesizată, precum şi cu numărul şi data avizului din partea comisiei de specialitate. 
    *3) Se completează cu denumirea structurii, aşa cum este aceasta trecută în structura funcţională a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, sau cu funcţia, prenumele şi 
numele persoanei de specialitate care realizează raportul compartimentului de resort, precum şi numărul şi data înregistrării acestuia. 
    *4) Se trec emitentul şi numărul şi data înregistrării avizului la emitent. 
    *5) Se completează cu numărul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliului local. 
    *6) În cazul în care iniţiatorul îşi retrage proiectul de hotărâre a consiliului local se face menţiunea "retras". În cazul în care proiectul de hotărâre a consiliului local este respins se 
completează cu menţiunea "respins", iar în cazul adoptării se face menţiunea "adoptat prin Hotărârea nr. ....../......". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


