CONSILIUL LOCAL
COMUNA SCRIOAȘTEA
JUDEȚUL TELEORMAN

HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL
PERIOADA IANUARIE 2004 - IANUARIE 2020

Nr. crt.

Nr.si data HCL

Conținut pe scurt
ANUL

1/02.07.2004
2/02.07.2004
3/02.07.2004
4/02.07.2004
5/02.07.2004
6/02.07.2004

2004

Alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali aleși la 6 iunie 2004
Validarea mandatelor consilierilor locali aleși la data de 06.07.2004
Constituirea Consiliului Local al comunei Scrioaștea
Alegerea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni
Alegerea Viceprimarului comunei Scrioaștea
Constituirea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate

7/19.07.2004 Invalidarea unor consiieri locali aleși la data de 6 iunie 2004
8/19.07.2004 Validarea unor consilieri locali aleși la data de 6 iunie 2004
Organizarea comisiei speciale de verificare a dosarelor de ajutor social și
9/19.07.2004
întocmirea anchetelor sociale
Reorganizarea Serviciului de Pompieri civili de pe lângă Primăria Scrioaștea
10/30.08.2004
Scutirea paznicilor publici, angajați în Serviciul de pază , de pe lângă Primăria
Scrioaștea
Stabilirea locurilor speciale pentru colectarea deșeurilor - maculatură, P.E.T.-uri,
12/30.08.2004
sticlă
11/30.08.2004

Modificări ulterioare

13/30.08.2004
14/27.09.2004

Asocierea în cadrul unui consorțiu, cu alte autorități ale administrației publice
locale, în vederea promovării unor interese comune
Aprobarea PUZ pentru obiectivul ”Ferma pentru creșterea și înmulțirea melcilor”

15/27.09.2004
16/27.10.2004
17/27.10.2004
18/27.10.2004

Adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a CL
Alegerea președintelui de ședință pt lunile oct,nov,dec, 2004
Aprobarea statului de funcții pe luna oct.2004
Aprobarea statului de funcții pe lunile nov și dec.2004
Reorganizarea Comisiei Locale de apărare împotriva incendiilor și fenomenelor
19/27.10.2004
meteo periculoase
20/27.10.2004 Adoptarea Organigramei pt.aparatul propriu al Primăriei com.Scrioaștea
Înființarea unui post - inginer de cadastru - pe lângă Primăria com.Scrioaștea
21/27.10.2004
22/27.10.2004
23/27.10.2004
24/27.10.2004
25/18.11.2004
26/08.12.2004
27/21.12.2004
28/21.12.2004
29/21.12.2004

Deblocarea creditelor nefolosite în trim.I, II și III și folosirea lor în trim.IV la
bugetul CL pe anul 2004
Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a unui teren în suprafață de
1000,72 mp
Încadrarea pe postul de contabil al Primăriei Scrioaștea personal cu studii
superioare
Rectificarea bugetului local pe anul 2004
Rectificarea bugetului local pe anul 2004
Stabilirea veniturilor medii lunare care s-ar putea obține din utilizarea și/sau
vânzarea bunurilor mobile sau imobile pt.ajutorul social
Adoptarea Statului de funcții și Organigramei
Predarea - primirea amplasamentelor unităților de învățământ Șc.Brebina și
Șc.Cucueți pt.Programul de relansare a învățământului rural - et . a II - a

30/23.12.2004 Rectificarea bugetului local pe anul 2004
Modificarea HCL nr.18/12.05.2004 pt.stabilirea impozitelor și taxelor locale
31/23.12.2004
pt.anul 2005

ANUL

2005

1/12.01.2005 Alegerea președintelui de ședință pe lunile ian,febr și mart.2005
2/12.01.2005 Adoptarea bugetului local pe anul 2005

3/12.01.2005 Adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a CL
4/12.01.2005 Înființarea serviciului comunitar de evidență a populației
5/12.01.2005 Stabilirea modalității de pază publică pe raza com.Scrioaștea
Încheierea exercițiului fin.-contabil pe anul 2004 asupra bugetului CL Scrioaștea
6/12.01.2005
7/11.02.2005 Data începerii pășunatului ; Stabilirea taxei de pășunat
8/11.02.2005 Stabilirea indemniz.de ședință pt.CL
Adoptarea programului de ocupare a forței de muncă din rândul șomerilor
9/11.02.2005
10/11.02.2005
11/11.02.2005
12/28.02.2005
13/28.02.2005
14/15.03.2005
15/15.03.2005

Adoptarea proiectelor cu privire la alimentarea cu apă și introducerea gazelor
naturale în com.Scrioaștea cu fonduri nerambursabile cuprinse în Proiectul de
Adoptarea PUG și Regulamentul de Urbanism
Modif.anexei nr.1 la HCL nr.27/21.12.2004 cu privire la veniturile ce s-ar putea
obține din vânzarea sau folosirea bunurilor
Reorganizarea comandamentului antiepizootiv la nivelul com.
Rectificarea bugetului local pe anul 2005
Aprobarea denumirii Școlii gen. În Șc.cu cls.I-VIII Anghel Manolache Scrioaștea

16/22.03.2005 Revocarea HCL nr.7/11.02.2005 - taxa de pășunat
17/22.03.2005 Rezilierea contractului nr.1237/11.04.2003 cu AVPS - Gresia
18/25.04.2005 Alegerea președintelui de ședință pe lunile apr,mai, iun 2005
Aprobarea dreptului de exploatare de către CL Scrioaștea a agregatelor minerale 19/25.04.2005
nisip pietriș din vadul Vezii
Rezilierea contractului de închiriere nr.1623/11.06.2002 dintre CL și SC STERE
20/25.04.2005
COM SRL
21/25.04.2005 Înființarea subfilialei de CRUCE ROȘIE în com.Scrioaștea
Data începerii pășunatului și data încetării a taxelor de pășunat în anul 2005
22/25.04.2005
23/25.04.2005 Reâncadrarea funcționarilor publici
Aprobarea angajării de personal de către CL Scrioaștea în condițiile Legii
24/17.05.2005
nr.116/2002
25/17.05.2005 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2006
26/17.05.2005 Stabilirea taxei pentru utilizarea spațiilor din domeniul public

27/31.05.2005
28/31.05.2005
30/31.05.2005
31/23.06.2005
32/23.06.2005
33/23.06.2005
34/23.06.2005
35/23.06.2005
36/23.06.2005
37/23.06.2005
38/23.06.2005
39/23.06.2005
40/14.07.2005
41/14.07.2005
42/14.07.2005
43/14.07.2005
44/27.07.2005
45
46/11.08.2005
47/11.08.2005
48/11.08.2005
49/30.08.2005
50/30.08.2005

Respingerea proiectului de hotărâre privind acordarea sporurilor salariale d-nei
Stroe Matei Liliana
Igienizarea și întreținerea de către cetățeni a rigolelor,podețelor și a șanțurilor de
scurgere a excesului de apă rezultată în urma ploilor torențiale, precum și
măsurile ce se impun
Modi.Anexei nr.1 la HCL nr.27/21.12.2004 - stabilirea veniturilor medii lunare
pt.ajutorul social
Acordarea unor drepturi salariale bibliotecarului com.Scrioaștea : spor
cond.periculoase. 15 % și spor fidelit. 15 %
Rectificarea bugetului pe anul 2005
Adoptarea statului de funcții începând 1 iunie 2005
Închiriere spațiu pt sediu PNL - formațiunea Scrioaștea 150.000 lei/lună timp de 5
ani , S = 18 mp
Stabilirea și aprob.supr.de 1000 mp și a zonei pt.amplsare platformă de beton
pt.precolectare deșeuri menajere pe raza com.Scrioaștea
Stabilirea zilei de 15 august ca sărbătoare anuală a com.Scrioaștea, NEDEEA COM Scrioaștea
Aprobarea igienizării școlilor/grădinițelor/Căminelor Culturale și a Bibliotecii
Aprobarea Palnului anaul pt.asigurarea Resurselor Umane, materiale și financiare
necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2006
Revocarea HCL nr.25/17.05.2005
Alegerea președintelui de ședință
Alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali aleși la 6 iunie 2004
Încetarea mandatului unui consilier local ales la data de 6 iunie 2004
Validare mandat consilier local ales la data de 6 iunie 2004
Stabilirea programului de discotecă la unitățile și agenții ec.ce au acest obiect de
activitate
Rectificare buget local pe anul 2005
Revocare HCL nt.43 - validare mandat consilier local
Validare mandat consilier local ales la data de 6 iunie 2004 Trușcă Nicolae
Aprobare raport anual de activitate consilieri locali
Stabilire impozite și taxe locale pentru anul 2006

Suplimentarea numărului de personal de la 8 la 14 în cadrul programului de
51/30.08.2005 lucrări în vederea realizării serviciilor pentru dezvoltarea comunității locale
52/30.08.2005 Adoptarea numelui Șc.cu cls.I-VIII Marin Codreanu Cucueți
53/20.10.2005 Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
54/20.10.2005 Aprobarea statului de funcții începând cu 01.10.2005
Desemnare 2 reprez. din cadrul CL în comisia de concurs pt funcția de secretar
55/20.10.2005
56/20.10.2005 Alegere președinte de ședință pt.lunile oct,nov,dec.2005
57/28.10.2005 Denumirea străzilor din com.Scrioaștea
Sponsorizarea (modică) de către CL a ziarului Teleormanul începând cu data de
58/28.10.2005
01.01.2006
Obținerea avizelor, autoriz.și acordurilor în vederea dării în exploatare a cazanului
59/28.10.2005
din satul Cucueți
60/28.11.2005 Rectificare buget local pe anul 2005
61/28.11.2005 Adoptare stat de funcții pt asistenți personali
Aprobare organiz.examen promovare în calsă funcț.publ.care au absolvit în 2005
62/28.11.2005
o formă de învățământ superior - Posmac Adriana
63/28.11.2005 Înființarea SVSU
Stabilirea veniturilor medii lunare care s-ar putea obține din vânzarea terenurilor,
64/15.12.2005 clădirilor, spațiilor locative sau a altor bunuri mobile și imobile ce se vor aplica la
stabilirea aj.social
Aprobare program de acțiuni pt ocupare temp.a forței de muncă pe perioada
65/15.12.2005 anilor 2006 - 2007 finanțat din bug.asig,soc.de șomaj și bug.local,precum și
programul de lucrări
66/20.12.2005 Trecerea din dom.privat a supraf.de 3.512,425 mp SC SCRIOAȘTEA

ANUL
1/25.01.2006
2/25.01.2006
3/25.01.2006
4/25.01.2006
5/25.01.2006
6/25.01.2006

2006

Alegere președinte de ședință ian - martie 2006
Aprobare buguget local pe anul 2006
Aprobarea utilizării fondului de rulment în 2006
Reorganizarea compartimentului antiepizootic
Adoptarea taxelor speciale 2006
Adoptarea Organigramei pt.aparatul propriu al Primarului

7/25.01.2006 Închiderea exercițiului financiar contabil pe anul 2005
8/02.02.2006
9/02.02.2006 Stabilirea taxei de pășunat și data începerii pășunatului
Fertilizarea pășunii și acordarea unei cote din supraf fertilizată, cetățenilor care
10/02.02.2006
au achitat taxa de pășunat
11/02.02.2006 Achiziționarea de programe contabilitate - admin.publică
Avizul C.L. cu privire la stabilirea centrului de zonă la Sc.Brebina care va funcționa
12/03.02.2006
cu cls.I - VIII ,Sc.Cucueți cu cls.I - IV
Aprobarea programului de acțiuni pt.ocuparea temporară a forței de muncă pe
13/16.02.2006
perioada 2006 - 2007 finanțate din bugetul asigurărilor sociale
14/16.02.2006 Delegarea atribuțiilor funcției de arhitect șef viceprimarului
15/16.02.2006 Modalitatea de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor și protecția persoanelor, cu paznici publici
Închirierea unui spațiu în supraf de 15,86 mp, la Dispensarul Veterinar Scrioaștea,
16/27.02.2006
d-lui Rădulescu Gogu, în vederea deschiderii unei cizmării
17/27.02.2006 Modif.anexelor HCL 64/15.12.2005 privind stabilirea VMG
Aprobarea ezploatării vadului râului Vedea pe 2006 cf.Lg 107/1996 și Lg
18/07.03.2006
310/2004
19/07.03.2006 Încadrarea unui inginer agronom în cadrul ap.propriu al primarului
20/13.03.2006 Aprobarea împăduririi supr.de 11 ha terenarabil proprietate CL
21/13.03.2006 Aderarea com.Scrioaștea la ACOR (Asociația Comunelor din România)
Parteneriatul cu CL Didești, Drăgănești de Vede, Drăgănești, Peretu pt.Informația
22/21.03.2006
europeană, o soluție esențială pt.funcționari publici
Privind aprobarea executării de reparații capitale la unitățile de învățământ
23/29.03.2006
preuniversitar din com.Scrioaștea
Modif.anexei 1 la HCL nr.65/15.12.2005 privind condițiile necesare acordării
24/29.03.2006
ajutorului social pe 2006
25/03.04.2006 Numire președinte de ședință pt lunile Aprilie,mai, iunie 2006
26/03.04.2006 Rectificare buget pe anul 2006
27/09.05.2006 Stabilire taxe pentru închiriere utilaj Buldoexcavator, de către pers.fiz
Revocată prin HCL nr.25/19.06.2007
28/09.05.2006 Revocare HCL nr.14/16.02.2006 - delegare funcție arhitect șef vice
29/09.05.2006 Delegare funcție de arhitect șef d-lui Gană Iosif
30/09.05.2006 Modif.organigramei și statului de funcții
31/09.05.2006 Organizarea Comandamentului local pt.sit.de urgență

32/09.05.2006
33/19.05.2006
34/19.05.2006
35/15.06.2006
36/15.06.2006
37/19.06.2006
38/06.07.2006
39/06.07.2006
40/21.07.2006
41/21.07.2006
42/21.06.2006
43/31.08.2006
44/31.08.2006
45/31.08.2006
46/12.09.2006
47/13.10.2006
48/13.10.2006
49/13.10.2006
50/08.11.2006

Aprobare proiect școlar ”Școala cfereastră către viitor” - finanțat de Banca
Mondială
Aprobare parteneriat CL Scrioaștea cu C.J. TR în vederea reabilitării unit.de
înv.afectate de inundații 2005, Grădinița Scrioaștea
Aprobarea contrib.de 10% val.grant solicitat de Sc.cu clas.I - VIII Brebina
pt.proiect ”Sportul școlar, șansa mea de afirmare”
Rectificare buget CL pe anul 2006
Înființare Consiliu Consulativ pt Protecția Consumatorilor și aprobarea
Regulamentului de organiz.și funcț.
Stabilire taxă de 1,5 lei/ar fâneață pt.achiziționarea de către cetățenii comunei, a
fânului de pe izlaz
Alegere președinte de ședință iulie - august 2006
Aprobare solicitare transfer fără plată a unor autovehicule
Modif.prin HCL nr.47/19.12.2007
Stabilire amplasament pt amenajarea a 3 platforme de colectare a deșeurilor
(câte o platformă în fiecare sat)
Aprobare modif.stat de funcții
Aprobare încadrare șofer microbuz transport elevi
Aprobare acordare calitate de ordonator terțiar de credite director Școala
Scrioaștea, cu personalitate juridică în vederea obținerii de cod fiscal
Aprobare listă cu spațiile care se află în administrarea CL proprietate publică a CL
Modif.HCL nr.24/29.03.2006 privind stab.criteriilor conf.anexei nr.6 din HGR
nr.1010/2006
Modif.organigramă și stat de funcții
Alegere președinte de ședință pe lunile oct.-dec.2006
Rectificare buget pe anul 2006
Scăderea (stergerea) datoriei SC VIENI PLUS SRL și SC COM FLORIN SRL, de către
C.L.
Aprobare impozit pe mijl.de transp.pentru anul 2007 la nivelul Com.Scrioaștea

51/08.11.2006 Reorganizare SVSU al comunei Scrioaștea de cat.I
Aprobare listă de investiții pt anul 2007 privind unele proiecte ce se vor derula la
52/08.11.2006
nivelul com.Scrioaștea și achiziționare utilaje

modif.prin HCL nr.9/26.06.2008

Revocată prin HCL nr.56/28.11.2006

53/08.11.2006
54/15.11.2006
55/15.11.2006
56/28.11.2006
57/01.12.2006
58/01.12.2006
59/01.12.2006
60/14.12.2006
61/14.12.2006

Înființarea Poliției Comunitare ca Serv. Public începând cu 01.01.2007
Rectificare buget pe anul 2006
Repararea (consolidarea) podului de peste calea ferată Brebina
Revocare HCL nr.50/08.11.2006
Rectificare buget pe anul 2006
Stabilire impozite și taxe locale pentru anul 2007 si taxe speciale
Modif.organigrama si stat de functii
Rectificare buget pe anul 2006
Aprobare plan de ocupare a funcțiilor publice
Aprobare stabilire criterii și condiții de performanță pt.funct.publici și personal
62/14.12.2006
contractual 5% fond premiere
64/14.12.2006 Aprobare majorare personal Legea 116/2002

ANUL
1/23.01.2007
2/23.01.2007
3/23.01.2007
4/23.01.2007
5/23.01.2007
6/23.01.2007
7/23.01.2007
8/23.01.2007
9/21.03.2007
10/21.03.2007
11/21.03.2007
12/21.03.2007
13/27.04.2007
14/27.04.2007
15/27.04.2007
16/27.04.2007

2007

Alegerea președintelui de ședință ian - martie 2007
Adoptarea bugetului local pe anul 2007
Aprobarea utilizării fondului de rulment constituit la 31.12.2006
Reorganizarea comandamentului antiepizootiv la nivelul com.
Încheierea exerc.fin.-contabil pe anul 2006 asupra buget. CL Scrioaștea
Adoptarea organigramei și statului de funcții
Stabilirea modalității de pază publică pe raza com.Scrioaștea
Stabilirea indemnizației de ședință începând cu 01.01.2007
Rectificarea bugetului pe anul 2007
Întreținerea, fertilizarea și administrarea islazului comunal
Refacerea, înlocuirea gardurilor de la Primăria com.Scrioaștea și instituțiilor
subordonate CL (școli, grădinițe, cămine culturale)
Stabilirea plății dr.salarile ale funcț.publici care fac și au făcut parte din aparatul
propriu al Primarului, după ce vor fi prevăzute fonduri pt.plata acestor drepturi,
ca urmare a bugetului pe anul 2007
Alegerea președintelui de ședință pe lunile aprilie - iunie 2007
Rectificarea bugetului CL pe anul 2007
Reabilitare școala Brebina
Document.tehn-ec. pt obiectiv de inv.Reabilitarea unităților școlare afectate de
inundație - Grădinița Scrioaștea

Aprobarea planulu de măsuri în cadrul campaniei de curățenie de primăvară și a
17/27.04.2007 programului de măsuri operative pt curățenia pe cursul râului Vedea
Data începerii și încetării pășunatului, taxe de pășunat, sancțiuni, contrib.în
muncă a crescătorilor de animale
19/27.04.2007 Irigarea islazului comunal
Aprobarea demărării studiului de fezabilitate pt proiecte : apă, canal, gaze
20/27.04.2007
18/27.04.2007

21/19.06.2007 Aprobare închiriere supraf de teren din pajiștea comunală
Revocată prin HCL nr.41/16.11.2007
22/19.06.2007 Rectificare buget pe anul 2007
Cumpărarea unor supraf.de teren pt.amplasarea stațiilor de pompare pt
23/19.06.2007
alimentare cu apă
24/19.06.2007 Revocare HCL 12/03.02.2006 și renumirea școlii Brebina
Modif prin HCL nr.36/31.08.2007
25/19.06.2007 Revocare HCL nr.27/09.05.2006
26/19.06.2007 Modif.cantitate de benzină alocată CL
Aprobare înființare echipă operativă de muncitori în cazul apariției unor focare de
27/19.06.2007
boli epizootice
28/31.07.2007 Alegere președinte de ședință pt.lunile iul, aug, sept.2007
29/31.07.2007 Modif.și complet.inventarului domeniului public
30/31.07.2007 Rectificare buget local pe anul 2007
Aprobare PUD pt obiectiv Lucrări de contruire magazin mixt + bar de către SC
31/31.07.2007
CĂTĂLIN & IULIA SRL
Acceptul CL de a realiza echiparea și alimentarea cu energie a forajului precum și
32/31.07.2007
racordarea acestuia la rețelele de distribuție existente
33/31.08.2007 Rectificarea bugetului pe anul 2007
Aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului existent în punctul Împletituri
34/31.08.2007
35/31.08.2007
36/31.08.2007
37/14.09.2007
38/31.10.2007
39/01.11.2007
40/16.11.2007

Constituirea comisiei comune de disciplina Scrioaștea, Balaci, Didești
Modificare HCL nr.24/19.06.2007
Aprobarea unor măsuri ref. la funcționarea unităților de înv.preuniv.
Alegerea președintelui de ședință
Rectificare buget pe anul 2007
Rectificare buget pe anul 2007

41/16.11.2007 Revocarea HCLnr.21/19.06.2007
42/05.12.2007 Rectificare buget pe anul 2007
43/19.12.2007 Rectificare buget pe anul 2007
Aprobare stabilire criterii și condiții de performanță pt.funct.publici și personal
44/19.12.2007
contractual 5% fond premiere
45/19.12.2007 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008
46/19.12.2007 Planul de ocupare a funcțiilor publice
Modif.HCL nr.40/21.07.2006 - stabilire amplasament amenajare 3 platforme de
47/19.12.2007
colectare a deșeurilor
Aprobare achiz.de indicatoare intrare - ieșire localități, treceri pietonale, înlocuire
48/24.12.2007
stații auto, aprobare contracte de prestări serv.
49/24.12.2007 Aprobare tăiere copaci uscați situați pe marginea DN 65A

ANUL
1/29.01.2008
2/29.01.2008
3/29.01.2008
4/29.01.2007
5/29.01.2008
6/29.01.2008
7/15.02.2008
8/15.02.2008
9/29.02.2008
10/29.02.2008
11/29.02.2008
12/29.04.2008
13/29.04.2008
1/18.06.2008
2/18.06.2008
3/18.06.2008
4/18.06.2008
5/18.06.2008
6/18.06.2008

2008

Alegere președinte de sedință lunile ia - martie 2008
Aprobare buget local și utiliz.fond de rulment
Modif.organigramă si stat de funcții
Aprobare modalit.de oază obiective, bunuri și protec.pers.
Adoptarea denumirii Șc.Lebădencu Nicolae Brebina
Reorganiz.comandament antiepizootic
Rectificare buget local
Complet.art.1 HCL 2/29.01.2008 - utiliz.fond rulment invest - gol de casă
Aprobare Plan pt asig.resurse umane, materiale și finan. Sit.de urgență
Privește reorganiz.pt.anul2008 a SVSU
Delegare atribuții de cadru tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, d-lui
Rusu Cameliu
Alegere președinte de ședință apr.mai.iun 2008
Rectificare buget pe anul 2008
Alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali aleși
Validare mandate consilieri locali
Declararea noului CL ca legal constituit
Alegere președinte de ședință pe următ.3 luni
Alegere viceprimar
Organiz.comisiilor de specialit.ale CL

7/26.06.2008
8/26.06.2008
9/26.06.2008
10/26.06.2008
11/14.07.2008
12/14.07.2008
13/14.07.2008
14/14.07.2008
15/14.07.2008
16/14.07.2008
17/28.07.2008

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009
Reorganiz.unității de sprijin local
Modif.anexa 1 la HCL nr.45/31.08.2006 stabilirea veniturilor medii
Reorganiz SVSU pentru anul 2008
Aprobarea Regulamentului de organiz și funcț a CL
Modif organigramei si statului de funcții
Stab.criteriilor,proc, și atrib.specifice funcției de admin. public
Rectifiacre buget pe anul 2008
Delegarea atrib.de responsabil PSI Trușcă Nicolae
Stab.indemniz.de sedință consileri locali
Aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serv.comunitare de utilit.publice

18/01.08.2008 Rectificare buget
19/01.08.2008 Aprobare studiu de fezabilit.construire bază sportivă
Interzicerea circulării atelajelor cu tracțiune animală în perioada campaniei
20/29.08.2008
agricole între orele 21 - 6 pe drumurile de câmp
21/29.08.2008 Rectificare buget
Înființare comisii speciale de verificare a dosarelor de aj.social și întocmire
22/29.08.2008
anchete sociale
23/26.09.2008 Alegere președinte de ședință sept.oct.noc. 2008
Aprobare drept de exploatare de către CL a agregatelor minerale din râul Vedea
24/26.09.2008
25/26.09.2008
26/26.09.2008
27/26.09.2008
28/21.10.2008
29/21.10.2008
30/31.10.2008

Înființare a II - a comisie pt verif dosare aj.social
Aprobare plan management șii gestionare sit de urgență
Stab.locuințe pt cadrele didactice
Rectificare buget
Însușirea propunerii de completare a bunurilor ap.dom.public
Aprobare Sistem centraliz.de alin.cu apă și Sistem centraliz.cu ape menajere

31/31.20.2008 Aprobare Plan de intervenție în caz de inundații și în caz de incendiu
Aprobare SF pt investiția Sistem centraliz pt alimen cu apă și Sist centraliz.ape
32/31.10.2008
menajere

33/17.11.2008
34/26.11.2008
35/26.11.2008
36/22.12.2008
37/22.12.2008

Trecerea unor supraf de teren - izlaz din dom.privat în public si aprobare
completare inventar dom.public
Rectificare buget
Aprobare stabilire criterii și condiții de performanță pt.funct.publici și personal
contractual 5% fond premiere
Aprobare plan de ocupare a funcțiilor publice
Modif.unor poziții din inventarul domeniului public și completare

ANUL

2009

1/27.01.2009 Alegere președinte de ședință ian, febr,martie 2009
Declarare propr.privată a com.Scrioaștea a terenului în supraf.de 1885 mp în
2/27.01.2009
intravilan și aprobarea vânzării acestuia - Grosoiu
3/27.01.2009 Reorganiz.unitate de sprijin la nivelul com.Scrioaștea pt.anul 2009
Modif.anexe HCL nr.32/21.10.2008 Sistem centraliz.de canalizare ape uzate
4/24.02.2009 menajere în sat Scrioaștea,poz.1. Val.investiție va fi de 6.416.781 în loc de
4.251.687
5/24.02.2009 Modif.poz.nr.42 din inventarul bunurilor care aparțin dom. public
6/27.02.2009 Complet.HCL nr.7/26.06.2008 - stab.impozi și taxe locale
7/27.02.2009 Aprobarea progr. de măsuri pt.campania de curățenie de primăvară
8/26.03.2009 Aprobare buget pe anul 2009
9/26.03.2009 Utilizarea fondului de rulment în anul 2009
10/26.03.2009 Revocarea HCLnr.2/27.01.2009 - reorganiz.unitate de sprijin
11/26.03.2009 Aprobarea sumei lunare de 50 lei cu care se va diminua aj.social
Modif.HCL nr.47/19.12.2007 - stab.amplasament pt.6 platforme de colectare a
12/26.03.2009
deșeurilor
13/06.04.2009 Alege președinte de ședință apr, mai, iun
14/06.04.2009 Aprobare plan pt.asig.resurse umane, materiale și fin.în sit de urgență
Declararea proprietate privată a terenului în supraf de 1 ha și aprob.vânzării
15/29.04.2009
acestuia d-nei Costache Victoria Victorița
Privește asoc.com.Scrioaștea cu unit.ad-tiv terit.în vederea înființării ADI
16/29.04.2009
Managementul Deșeurilor
Asocierea cu com.Măldăeni în vederea constituirii ADI Scrioaștea - Măldăeni
17/05.05.2009
18/19.05.2009 Rectificare buget 2009

Revocată prin HCL nr.36/31.08.2009

19/19.05.2009 Stabilire impozite și taxe locale pentru anul 2010
20/19.05.2009 Încheierea exer.fin.contabil pe anul 2009
Aprobare încheiere parteneriat între CL Scrioaștea și Asociația pt.Protecția
21/19.05.2009
Mediului și Agricultură Ecologică ”Gândește Verde pt.TR”
Aprobare Program de acțiune pt.ocuparea temporară a forței de muncă în anul
22/22.05.2009
2009, finanțate din bugetul asig.de șomaj și buget local.
23/18.06.2009 Rectificare buget
Însușire rap.evaluare nr.2247/27.04.2009 a imobilului teren intravilan în
24/30.06.2009
supraf.de10.000 mp în vederea vânzării acestuia.
25/30.06.2009 Modif.supraf.de teren art.1 HCL 34/31.08.2007 și însușire rap de ev.
26/30.06.2009 Aprobare ornigramă și stat de funcții pt anul 2009
27/02.07.2009 Modif.poz.nr.83 din inventarul domeniului public - suprafața
Trecerea din domeniul public în domeniul privat supraf.de 9600 mp și aprobarea
28/02.07.2009
vânzării prin licitație
Aprobare Organigramă și stat de funcții și Regulament de organiz.și funcț.a
29/14.07.2009
Căminului Cultural
30/14.07.2009 Modif.poz.nr.83 din inventarul domeniului public - T și Parcelă
Aprobarea instrumentării proiectului integrat ”Sist.centraliz.de alim.cu apă,
31/21.07.2009 sist.canalizare ape uzate menajere, moderniz.drumuri de interes local,
constr.grădiniță copii
32/21.07.2009 Aprobare strategie de dezv.durabilă locală pe perioada 2009 - 2012
33/28.07.2009 Alegere președinte de ședință iul, aug.sept
34/28.07.2009 Rectificare buget local
Mopdif.art.1 prin HCL nr.39/27.10.2009
Trecere din domeniul public în domneiul privat a terenului în supraf.de 10.000
35/28.07.2009
mp și aprobarea vânzării acestuia prin licitație publică
36/31.08.2009 Revocare HCL nr.2/27.01.2009 - vânzare teren Grosoiu
37/04.09.2009 Aprobare măsuri referitoare la funcț.unit.de învățământ preșcolar
38/27.10.2009 Alegere președinte de ședință oct.nov.dec.2009
39/27.10.2009 Modif.HCL nr.35/28.07.2009 - teren 10.000 mp, titlu modificat și artr.1
40/27.10.2009 Actualiz.HCL nr.19/19.05.2009 impozite și taxe locale
41/30.11.2009 Rectificare buget pe anul 2009 .
42/14.12.2009 Rectificare buget pe anul 2009 .
43/17.12.2009 Rectificare buget pe anul 2009 .

44/24.12.2009 Rectificare buget pe anul 2009 .

ANUL
1/29.01.2010
2/29.01.2010
3/29.01.2010
4/29.01.2010
5/29.01.2010
6/29.01.2010
7/26.02.2010
8/10.03.2010
9/10.03.2010
10/10.03.2010
11/10.03.2010
12/29.03.2010
13/29.03.2010
14/29.03.2010
15/29.03.2010
16/29.03.2010
17/29.03.2010
18/29.03.2010
19/29.03.2010
20/29.03.2010
21/29.03.2010

2010

Alegere președinte de șeință ian, febr, martie 2010
Aprobare organigramă și stat de funcții pe anul 2010
Aprobare plan de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010
Aprobare Plan de intervenție la nivelul com.Scrioaștea
Reorganiz.SVSU pe anul 2010
Completare inventar domeniu public cu dispensar uman
Aprobare transf.în Statul de funcții a unor posturi în tr.superioară Gană Iosif și
Matei Liliana
Aprobare buget pe anul 2010
Utilizarea fondului de rulemtn în anul 2010
Aprobare Program de acțiuni pt.ocuparea temporară a forței de muncă și a
progr.de lucrări
Modif.poz.60 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public
Înființare ”Centru de îngrijire”
Aprobare plan pt.asig.resurse umane, materiale și fin.în sit de urgență
Revocare HCL nr.6/29.01.2010 privind completare inventarul bunurilor
aparținând domeniului public
Constatarea dreptului de proprietate privată a com.Scrioaștea asupra imobilului
compus din constr.în supraf.de 178 mp și terenul aferent și trecerea în domeniul
public
Complet.HCL nr.21/23.04.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public cu poz.61
Modif.poz.92 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
com.Scrioaștea
Constatarea dreprului de proprietate privată a com.Scrioaștea asupra imobilului
în supraf.de 5250 mp și trecerea în domeniul public
Trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public,sat Cucueți
Completarea HCL nr.21/23.04.2001privind inventarul domeniului public cu poziția
62 conform anexei
Transmiterea unor terenuri proprietate publică în folosință gratuită Agenției
Naționale pt. Locuințe

Revocataă prin HCL nr.36/12.07.2010
Modif.prin HCL nr.37/12.07.2010
Revocată prin HCL nr.14/29.03.2010

Modif.prin HCL nr.34/05.07.2010

22/15.04.2010 Alegere președinte de ședință apr.mai.iun.2010
23/15.04.2010 Aprobare Plan de intervenție în caz de inundații, incendiu și cutremur
Aprobare Caiet de sarcini și studiu oportunitate pt teren 10.000 mp Brebina
24/15.04.2010
25/15.04.2010

Aprobare Caiet de sarcini și studiu oportunitate pt teren 3.404,26 mp Brebina

26/15.04.2010 Aprobare modif.organigramă și stat de funcții
27/21.04.2010 Atribuire denumiri străzilor din comuna Scrioaștea
Aprobarea înființării ”Serviciului public de transport și distribuție gaze, înc
28/31.05.2010
om.Scrioaștea”
Stabilirea amplasamentului pt.realizarea obiectivului ”Centru de îngrijire de zi pt
29/31.05.2010
copiii aflați în situații de risc.”
Darea în folosință gratuită, prin contract de comodat, a spațiului Cămin Cultural,
30/31.05.2010
situat în sat Scrioaștea
31/08.06.2010 Rectificare buget local
32/10.06.2010 Utilizare fond de rulment pe anul 2010
Revocată prin HCL nr.50/22.10.2010
33/05.07.2010 Alegere președinte de ședință pe lunile iul, aug, sept 2010
Modif HCL nr.12/29.03.2010 Înființare centru de zi pt copiii aflați în situații de risc
34/05.07.2010
35/05.07.2010
36/12.07.2010
37/12.07.2010
38/13.07.2010
39/13.07.2010
40/04.08.2010
41/04.08.2010

Reorganiz.comisiilor de verificare a dosarelor de ajutor social și întocmirea
anchetelor sociale
Revocare HCL nr.3/29.01.2010 aprobare plan de ocupare a funcțiilor publice pe
anul 2010
Modif.HCL nr.5/20.01.2010 reorganizare SVSU
Acord.mandat spec.reprez.CL în AGA ADI Managementul Deșeurilor TR
Acordarea mandat special ADI Managementul Deșeurilor TR
Rectificare buget
Aprobarea igienizării refacerii și întreținerii de către cetățeni a rigolelor, podețelor
și șanțurilor de scurgere a execesului de apă rezultat înurma ploilor toreționale

42/16.08.2010 Modificare organigramă și stat de funcții
43/16.08.2010 Rectificare buget
44/17.09.2010 Rectificare buget

45/17.09.2010 Stabilire program liniște publică
46/06.10.2010 Alegere președinte de ședință lunile oct.nov.dec.2010
Aprobare SF și indicatori tehnico-economici pt investiția Centru social pt îngrijire
47/06.10.2010
pers.vârstnice
Darea în folosință gratuită, prin contract de comodat, a spațiului Cămin Cultural,
48/06.10.2010
situat în sat Scrioaștea
49/22.10.2010 Rectificare buget
50/22.10.2010 Revoarea HCL nr.32/10.06.2010 privind utilizare fond de rulment
51/22.10.2010 Utilizare fond de rulment pe anul 2010
Participarea la Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de
alimentare cu apă, stații de apurare, tratare și canalizare, pt.proiect Sistem
52/09.11.2010
centralizat de alimentare cu apă și Sietem centralizat de canalizare ape uzate
menajere
Respingere proiect Noțiuni elementar din Codul rutier pe care trebuie să le
53/09.11.2010
cunoască școlarii și preșcolarii din unit.de înv.din com.Scrioaștea
54/06.12.2010 Rectificare buget
55/06.12.2010 Contul de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2009
56/17.12.2010 Alegere președinte de ședință ian, febr, mart 2010
57/17.12.2010 Rectificare buget
58/17.12.2010 Impozite și taxe 2011
Completată prin HCL nr.12/16.03.2011

ANUL

2011

1/31.01.2011 Aprobare buget local
Respingere proiect de hotărâre privind declarare proprietate privată a comunei a
2/31.01.2011 terenului în supraf.de 15.986 mp și aprobarea vânzării prin licitație .
3/31.01.2011 Aprobare plan de lucrări benef.de aj.social
Aprobare liste cu bunuri care sunt și care nu sunt de strictă necesitate și a
4/31.01.2011 criteriilor privind limitele maxime ale veniturilor provenite din valorificarea
bunurilor
5/31.01.2011 Aprobare transmitere SF pt obiectiv de inv.trecute în anexele 1 - 4
6/31.01.2011 Aprobare indic.tehn-ec. si SF pt ob.Centru soc. îngrijire pers.vârstnice
Respingere proiect de hotarâre aprobare drept de a exploata 2000 mc de
7/25.02.2011
agregate minerale din vadul râului Vedea

8/25.02.2011
9/16.03.2011
10/16.03.2011
11/16.03.2011
12/16.03.2011
13/16.03.2011
14/16.03.2011
15/04.04.2011
16/18.04.2011
17/18.04.2011
18/18.04.2011
19/18.04.2011
20/18.04.2011
21/31.05.2011
22/31.05.2011
23/31.05.2011
24/31.05.2011
25/30.06.2011
26/30.06.2011
27/30.06.2011
28/30.06.2011
29/29.07.2011
30/29.07.2011

Aprobare program de măsuri în vederea asigurării unui climat de ordine și
curățenie pe teritoriul com.Scrioaștea
Alegere președinte de ședință apr.mai.iun.2011
Aprobare Regulament local pt.implicarea publică în elaborarea planurilor de
urbanism
Respingere proiect aprobare drept de exploatare 2000 mc agregate
Completare HCL nr.58/17.12.2010 taxa divorț 150 lei
Aprobare utiliz.în anul2011 a excedentului anual constituit în anul 2010
Respingere proiect închiriere izlaz
Aprobare indicatori tehn.ec.pt obiectiv Modernizare drumuri de interes local în
com.Scrioaștea
Aprobare indic.tehn.ec.proiect Sistem centralizat de alimentare cu apă și sistem
centralizat de canalizatre și ape uzate menajere - investiție nouă.
Respingere proiect aprobare măsuri de administrare a islazului
Aprobare cont de încheiere a exercițiului fin.contabil pe anul 2010
Aprobare Plan de acțiune locală pt.protecția apelor împotriva poluării cu nitriți
proveniți din surse agricole
Respingere proiect aprobare arendare izlaz comunal Asoc.crescătorilor de taurine
din com.Scrioaștea
Respingere proiect aprobare cosire, întoarcere, strâns și balotat fân din islazul
comunal
Interzicere opare trotuare cu vehicule imobilizate în zona Centru
Modif. Prin HCL nr.15/29.03.2019
Încetare aplicabilitate HCL nr.11/26.03.2009 - aprobare sumă lunară de 50 lei, cu
care se va diminua aj.social
Respingere proiect priv.aprobare arendare izlaz Asoc.cresc.de animale
Alegere președinte de ședință iul,aug,sept.2011
Modificare organigramă și stat de funcții pe anul 2011
Aprobare modalitate de pază com.Scrioaștea cu o soc.specializată
Aprobare schimbare denumire strîzi com.Scrioaștea
Revocată prin HCL nr.9/28.02.2012
Rectificare buget local
Darea în folosință gratuită, prin contract de comodat, a unui imobil Postului der
Poliție Scrioaștea

31/31.08.2011
32/31.08.2011
33/30.09.2011
34/30.09.2011
35/30.09.2011
36/31.10.2011
37/31.10.2011
38/31.10.2011
39/31.10.2011
40/21.11.2011
41/06.12.2011
42/06.12.2011
43/22.12.2011
44/22.12.2011

Modificarea HCL nr.12/29.03.2010 priv.înființare ”Centru de zi pt copiii în situații Modif.prin HCL nr.6/28.02.2012
de risc”
Aprobarea planurilor de intervenție și de evacuare pe tipuri de risc
Alegere președinte de ședință oct, nov, dec, 2011
Stabilire impozite și taxe locale , inclusiv taxe speciale - 2012
Aprobare plan de măsuri pt.fluidizarea circulației în com.Scrioaștea, în iarna 2011 2012, în caz de ninsori abundente și viscol
Respingere proiect privind trecerea din domeniul public în privat din islaz Ocolului
Silvic Roșiori
Întreținerea și fertilizarea islazului comunal în 2012
Modif.organigramă și stat de funcții
Respingere proiect privind modificarea HCL nr.30/29.07.2011 referitor la darea în
folosință gratuită prin contract de comodat a unui imobil
Aprobare Program ”Biblionet - lumea în bilbioteca mea”.
Rectificare buget local pe anul 2011
Aprobare Plan de analiză și acoperire a riscurilor
Aprobare execuție bugetară pe trim.IV
Rectificare buget local pe anul fiscal 2011

ANUL

2012

1/18.01.2012 Alegere președinte de ședință lunile ian, febr, martie 2012
Aprobare documentații proceduri de închiriere prin licitație publică a spațiului
2/18.01.2012
aparținând docmeniului public al comunei Scrioaștea în suprafață de 43,10 mp
3/28.01.2012 Aprobare buget pe anul 2012
4/28.02.2012 Aprobare plan de lucrări în anul 2012 VMG
5/28.02.2012 Utilizare excedent constituit la sfârșitul anului 2011
Modif.HCL nr.31/31.08.2011, referitoare la înființarea Centrului de îngrijire de zi
6/28.02.2012
pt.copiii în situații de risc
7/28.02.2012 Rectificare buget local pe anul 2012
Aprobare Reguli și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor specifice
8/28.02.2012
domeniului public și privat al com.Scrioaștea
Revocare HCL nr.28/30.06.2011 privind schimbarea denumirii unor străzi din
9/28.02.12012
com.Scrioaștea
10/09.03.2012 Reorganizarea unității de sprijin local la nivelul comunei Scrioaștea

11/09.03.2012
12/09.03.2012
13/09.03.2012
14/12.04.2012
15/12.04.2012
16/12.04.2012
17/12.04.2012
18/12.04.2012
19/14.05.2012
20/14.05.2012

Aprobarea instrumentării proiectului ”Modernizare drum DS 1324 în
com.Scrioaștea, lungime totală 310 m
Declarare stare de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice
Rectificare buget local pe anul fiscal 2012
Alegere președinte de ședință pt lunile apr, mai, iun. 2012
Rectificare buget local pe anul fiscal 2012
Atribuire nume Șc.cu clasele I - VIII Anghel Manolache în Șc.Gimnazială Anghel
Manolache
Stabilire cuantum maxim și consiții de acordare a prestațiilor financiare
excepționale conf.Leg.272/2004
Aprobare cont de execuție pe anul 2011
Aprobare Regulament de organiz și funcț aparat de specialitate
Aprobare dr,de exploatare de către CL a agregatelor minerale (nisip, pietriș)
necesare interesului public local, din vadul râului Vedea, pe anul 2012

21/05.06.2012 Rectificare buget local pe anul 2012
Alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali declarați aleși în
1/29.06.2012
noul CL al com.Scrioaștea
2/29.06.2012 Validarea mandatelor consilierilor locali aleși în noul CL la 10 iunie 2012
3/29.06.2012 Declararea noului CL al com.Scrioaștea, ca legal constituit
4/29.06.2012 Alegere președinte de ședință pentru următ.3 luni
5/29.06.2012 Alegerea vicperimarului com.Scrioaștea
6/29.06.2012 Organiz.comisiilor de specialit.ale CL
7/21.07.2012 Rectificare buget local și constituirea fondului de rezervă
8/21.07.2012 Aprobare Regulament de organiz și funcț.a noului CL
9/21.07.2012 Reorganizare Unitate Locală de Sprijinla nivelul com.Scrioaștea
10/21.07.2012 Aprobare cont execuție trim.I și II 2012
11/21.07.2012 Utilizare fond de rezervă bugetară aflat la dispoziția CL Scrioaștea
Constatare drept de proprietate privată asupra unui teren intravilan în supraf de
12/24.08.2012
903 mp
Constatare drept de proprietate privată a unui teren intravilan în suprafață de 8
13/24.08.2012
ha

14/24.08.2012
15/24.08.2012
16/28.09.2012
17/28.09.2012
18/28.09.2012
19/28.09.2012
20/28.09.2012
21/28.09.2012
22/19.10.2012
23/19.10.2012
24/19.10.2012
25/19.10.2012
26/19.10.2012
27/19.102.019
28/12.11.2012
29/23.11.2012
30/23.11.2012

Aprobare documentații necesare org.și desf.procedurii de vânzare prin licitație
publică a terenului în supraf de 903 mp
Aprobare documentații necesare org.și desf.procedurii de vânzare prin licitație
publică a terenului în suprafață de 8 ha .
Alegere președinte de ședință pe următ.3 luni
Constatare încetare de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier local a d-lui Anghel Daniel
Aprobare Plan strategic de dezv.a serv.sociale furnizate de Comp.As.Socială în
perioada 2012 - 2015, a Cartei beneficiarilor de servicii sociale și a Codului etic al
pers.care oferă serv.sociale
Actualiz.taxă de închiriere buldoexcavator de către pers.fiz sau jurid.
Rectificare buget local pe anul 2012
Atribuire denumiri străzilor din com.Scrioaștea, jud. Teleorman
Aprobare Regulament de organizare și funcționare a Compartimentului Asistență
socială din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei .
Execuția bugetară pe cele două secțiuni la trim.III 2012
Stabilirea unor taxe speciale (lucrări cu tractorul și taxa xerox)
Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren intravilan în
suprafață de 124 mp din sat Brebina
Aprobare documentație organizare și desfășurare procedură licitație teren
aparținând domeniului privat al comunei Scrioaștea, sat Brebina
Achiziționarea de servicii juridice
Rectificare buget loca l pe anul 2012
Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013
Completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public

31/21.12.2012 Constatarea dreptului de proprietate privataă a unor terenuri situate in intravilan,
com.Scrioaștea, în supraf. De 10.849 mp, 28.615 mp și 15.186 mp.
32/21.12.2012 Rectificare buget local pe anul 2012
33/21.12.2012 Execuția bugetară pe cele două secțiuni la trim.IV 2012
34/21.12.2012 Alegerea președintelui de ședință pt.lunile ian.febr.mart.2013

ANUL

2013

1/18.01.2013 Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de
dezvoltare
2/18.01.2013 Aprobare plan de lucrări pe anul 2013 - benef.VMG
3/18.01.2013 Aprobare niveluri impozite și taxe locale
4/18.01.2013 Aderarea Comunei Scrioaștea, prin C.L. la ADI Teleormanul
Stabilirea suprafețelor de pajiști permanente utilizate de CL pentru care se va
5/28.02.2013
depune cerere de sprijin la APIA în campania 2013
6/28.02.2013 Actualizare Plan analiză și acoperire riscuri
7/28.02.2013 Organizarea rețelei școlare pentru anul scolar 2013-2014
8/29.03.2013 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
9/29.03.2013 Aprobarea utilizării în anul 2013 a excedentului de la sf lui 2012
10/29.03.2013 Alegerea președintelui de ședință pt.lunile apr.mai.iun.2013
11/29.03.2013 Completare HCL nr.5/28.01.2013
12/26.04.2013 Stabilire taxă specială teren sport cu gazon sintetic
Aprobare program de măsuri în cadrul campaniei de curățenie și a programului
13/26.04.2013 sw măsuri operative, în vederea menținerii curățeniei pe cursul râului Vedea,
com.Scrioaștea
14/26.04.2013 Aprobare rectificare buget pe anul 2013
15/26.04.2013 Aprobare execuție bugetară trim.I 2013
16/27.05.2013 Stabilire impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2014
Aprobarea implementării proiectului ”Soluții informatice integrate pentru
17/27.05.2013 gestiunea Registrului Agricol în format electronic și managementul activităților
interne ale instit.publ.
18/07.06.2013 Rectificare buget local pe anul 2013
19/07.06.2013 Aprobarea organigramei și s statului de funcții
20/07.06.2013 Alegerea președintelui de ședință pt.lunile iul, aug, sept,2013
21/26.07.2013 Aprobare execuție bugetară trim.II 2013
Disponibilizarea și valorificarea bunurilor mobile Dacia 1310, Dacia 1310DK tip
22/26.07.2013 ambulanță și Buldoexcavator .
23/26.07.2013 Aprobarea organigramei și statului de funcții
24/09.08.2013 Rectificare buget local pe anul 2013
25/09.08.2013 Acordarea unui mandat special d-lui Șefu Marian, în ADI Tr.

completată prin HCL nr.11/29.03.2013

Aprobarea documentației și desfășurarea procedurii de închiriere prin licitație
26/20.09.2013 publică a spațiului din cadrul clădirii fostă Primăria Papa, în supraf. de 15,2 mp.
27/20.09.2013
28/20.09.2013
29/08.10.2013
30/08.10.2013
31/08.10.2013
32/08.10.2013
33/25.10.2013
34/25.10.2013

35/25.10.2013
36/25.10.2013
37/25.10.2013
38/22.11.2013
39/09.12.2013
40/09.12.2013
41/09.12.2013
42/20.12.2013
43/20.12.2013

Transformarea unei funcții publice vacante din ap.de spec.
Alegerea președintelui de ședință pt.lunile oct.nov.dec.2013
Aprobare execuție bugetară trim.III 2013
Rectificare buget local pe anul 2013
Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Scrioaștea,
a unui imobil în suprafață de 1473 mp
Aprobarea instrumentării proiectului de investiții ”Modernizarea și dotarea
Căminului Cultural sat Scrioaștea
Acordare mandat special ADI Managamentul deșeurilor
Acordare mandat special în Adunarea Generală a ADI Managamentul deșeurilor,
d-lui Gană Iosif
Cofinanțarea Proiectului regional de dezv.a infrastruc.de apă și apă uzată, în
perioada 2014 - 2020
Înființarea unei S.C.cu răspundere limitată având ca asociat unic C.L.
Aprobarea ”Planului local de acțiune pt.prot.apelor împotriva poluării cu nitrați
din surse agricole”
Rectificare buget local pe anul 2013
Rectificare buget local pe anul 2013
Alegerea președintelui de ședință pt.lunile ian.febr.mart.2014
Prelungire valabilitate PUG și a Regulamentului de Urbanism aferent PUG
Scrioaștea
Modif prin.HCL nr.6/11.02.2015
Rectificare buget local pe anul 2013
Aprobare execuție bugetară trim.IV 2013

ANUL
1/09.01.2014
2/09.01.2014
3/09.01.2014
4/31.01.2014
5/31.01.2014

2014

Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de
Stabilirea unor taxe speciale la nivelul com.Scrioaștea
Aprobare plan de lucrări pe anul 2014 - benef.VMG
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014
Stabilirea rețelei școlare pentru anul școlar 2014 - 2015

6/31.01.2014 Aprobare organigramă și stat de funcții
7/14.02.2014 Acordare mandat special reprez.CL în ADI Teleormanul
8/14.02.2014 Actualizare Plan analiză și acoperire riscuri
Aderarea UAT Scrioaștea ca membru asociat la ”Asociația Clubului Sportiv Șoimii
9/14.02.2014
Scrioaștea”
10/14.02.2014 Rectificare buget local pe anul 2014
Aprobare Master Plan aferent proiect Regional de Dezvoltare infrastructurii de
11/17.03.2014
apă uzată în perioada 2014 - 2020”
12/17.03.2014 Modificarea HCL nr.36/25.10.2013
13/17.03.2014 Rectificare buget local pe anul 2014
14/17.03.2014 Acordare mandat special reprez.CL în ADI Tr
15/17.03.2014 Alegerea președintelui de ședință pt.lunile apr.mai.iun.2014
16/17.03.2014 Stabilirea unei taxe speciale ”Taxă înregistr.contr.arendă”
17/17.03.2014 Stabilire supraf.pajiști permanente utiliz.de CL, ptr.subvenție
modif.prin HCL 23/23.05.2014
18/28.03.2014 Utiliz.chelt.secț.de dezvoltare din excedentul anului 2013
19/28.03.2014 Aprobarea aderării Comunei Scrioaștea la GAL
20/28.03.2014 Rectificare buget pe anul 2014
21/14.04.2014 Aprobarea execuției bugetare pt.trim.I 2014
22/23.05.2014 Aprobarea progr.de măsuri în cadrul campaniei și a program.de măsuri operative
în vederea menținerii curățeniei pe râul Vedea
23/23.05.2014 Modif.HCL nr.17/17.03.2014 suprafață pajiști - subvenție
24/23.05.2014 Transmiterea gratuită a imobilului Cămin Cultural, către CNI SA
25/06.06.2014 Asigurarea fin.lucr.neexigib.aferente ob.de inv.”Reabilit., moderniz. și dotare
asezământ cultural, sat Scrioaștea, care se realiza în progr.naț.
26/27.06.2014
27/27.06.2014
28/27.06.2014
29/04.07.2014
30/04.07.2014
31/04.07.2014

Aprobarea instrumentării proiectului ”Modernizare drum sătesc în satul Brebina,
L = 392,66 mp
Actualizare Plan analiză și acoperire riscuri
Alegerea președintelui de ședință pt.lunile iul.aug.sept.2014
Rectificare buget pe anul 2014
Stabilire taxă specială pentru prestare servicii cu vidanja
Aprobare buget de venituri și chelt.SC SBC PRORURAL SRL

32/29.07.2014
33/29.07.2014
34/29.08.2014
35/19.09.2014
36/19.09.2014
37/03.10.2014
38/27.10.2014
39/06.11.2014
40/28.11.2014
41/28.11.2014
42/28.11.2014
43/08.12.2014
44/19.12.2014
45/19.12.2014
46/19.12.2014
47/19.12.2014
48/22.12.2014

Stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta
activități în folosul comunității
Acordare mandat în AGA a ADI Tr.
Acordare mandat în AGA a ADI Tr.
Rectificare buget pe anul 2014
Alegerea președintelui de ședință pt.lunile oct.nov.dec.2014
Stab.taxă spec.pt utiliz.drumuri de acces vad Vedea și exploatarea de material
balastier
Rectificare buget pe anul 2014
Rectificare buget pe anul 2014
Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015
Instituire taxă specială de salubritate
Rectificare buget pe anul 2014
Rectificare buget pe anul 2014
Aprobare rețea școlară 2015 - 2016
Alegerea președintelui de ședință pt.lunile ian.febr.mart.2015
Rectificare buget pe anul 2014
Aprobarea execuției bugetare pt.trim.IV 2014
Aprobarea instrumentării proiectului ”Modernizare drumuri comunale” L = 12,7
km.

ANUL
1/09.01.2015
2/30.01.2015
3/30.01.2015
4/30.01.2015
5/09.02.2015
6/11.02.2015
7/13.03.2015
8/13.03.2015
9/13.03.2015
10/13.03.2015

modif. prin HCL nr.7/13.03.2015
Modif prin HCL nr.24/28.08.2015

2015

Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de
dezvoltare
Aprobare plan de lucrări pe anul 2015 - benef.VMG
Aprobare organigramă și stat de funcții
Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri din intravilanul Revocată prin HCL nr.19/22.05.2015
com.Scrioaștea, în supraf.de 1800 mp și 5000 mp
Aprobarea bugetului local pe anul 2015
Modificarea HCL nr.41/09.12.2013 prelungire valab.PUG
Modif.HCL nr.40/20.11.2014 - stab.impozite și taxe locale
Rectificarea bugetului local pe anul fiscal 2015
Alegerea președintelui de ședință pt.lunile apr.mai.iun.2015
Actualizare Plan analiză și acoperire riscuri

11/13.03.2015 Aprobare buget venituri și cheltuieli SC SBC PRORURAL SRL
Aprobare utiliz.suma de 236.128,72 lei din excedent pt finanțare cheltuieli
12/30.03.2015
secțiunea dezvoltare
Darea în folosință, prin contract de comodat, a unui imobil în vederea desfășurării
13/03.04.2015
activității Dr.Pătrășcan Nicoleta
Validarea mandatului de consilier local al d-lui Grecu Ion și completarea unei
15/03.04.2015
comisii de specialitate a C.L.
Aprobarea menținerii calității de membru fondator al UAT Scrioaștea, al Asociației
16/13.05.2015
”GAL Tinoasa”
17/13.05.2015 Acordare mandat spec.reprez.com.Scrioaștea în Ad.Gen. ADI Tr
18/13.05.2015 Numire supleant în Ad.Gen. ADI Tr.
19/22.05.2015 Revocare HCL nr.4/30.01.2015
20/22.05.2015 Aprobare program măsuri ordine și curățenie .
21/26.06.2015 Alegere președinte de ședință pt.lunile iul.aug.sept.2015
22/31.07.2015 Rectificare buget pe anul 2015
23/31.07.2015 Aprobare plan de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015
24/28.08.2015 Aprobarea modificării HCL nr.41/28.12.2014
25/28.08.2015 Rectificare buget pe anul 2015
26/28.08.2015 Aprobare Cod Etic
Aprobarea categoriilor de persoane ce nu sunt în evidența serv.publice de
27/25.09.2015 asist.socială, ce pot să beneficieze de ajutoare alimentare în cadrul POAD 2015
28/25.09.2015
29/25.09.2015
30/24.10.2015
31/24.10.2015
32/13.11.2015
33/20.11.2015
34/20.11.2015
35/20.11.2015
36/24.12.2015
37/24.12.2015

Aprobarea instituirii taxei speciale pentru transporturi de peste 15 tone, care
utilizează drumurile sătești și drumurile de câmp
Alegere președinte de ședință pt.lunile oct.nov.dec.2015
Modificare organigramă și stat de funcții
Revocare HCL nr.28/25.09.2015
Modificare organigramă și stat funcții
Rectificare buget pe anul 2015
Organizare rețea școlară pentru anul 2016 - 2017
Stabilire impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2016
Rectificare buget pe anul 2015
Aprobare execuție trim.IV 2015

Revocată prin HCL nr.31/24.10.2015
Revocare HCL nr.8/05.02.2016

Modif.prin HCL nr.11/19.03.2016

38/24.12.2015 Alegere președinte de ședință pt.lunile ian.febr.mart.2016

ANUL

2016

1/22.01.2016
2/22.01.2016
3/22.01.2016
4/22.01.2016
5/05.02.2016
6/05.02.2016
7/05.02.2016
8/05.02.2016

Acordare mandat special reperezentant CL în ADI TR
Aprobare plan lucrări VMG pe anul 2016
Aprobare organigramă și stat de funcții
Încetare mandat consilier local Andrei Ionuț
Validare mandat consilier local Popescu Florentin Dănuț
Aprobare buget venituri și cheltuieli Com.Scrioaștea 2016
Aprobare utiliz.excedent 2015 pt finanțare secț.dezvoltare
Revocare HCL nr.30/24.10.2015
Aprobare stimulare participare în învățământul preșcolar a copiilor provenind
9/05.02.2016
dinfamiliile defavorizate Legea 248/2015
Aprobarea aderării la GAL ”Câmpia Burnazului” și revocare HCL GAL Tinoasa
10/05.02.2016
11/19.03.2016
12/19.03.2016
13/19.03.2016
14/19.03.2016
15/19.03.2016
16/29.04.2016
17/29.04.2016
18/20.05.2016
19/20.05.2016
1/26.06.2016
2/26.06.2016
3/26.06.2016
4/26.06.2016
5/26.06.2016
6/26.06.2016
7/09.07.2016
8/09.07.2016
9/09.07.2016

Modif.HCL nr.35/2015 impozite și taxe
Aprobare BVC/2016 SC SBC PRORURAL
Actualizare Plan analiză și acoperire riscuri (PAAR)
Alegere președinte de ședință pt.lunile apr.mai.iun.2016
Rectificare buget pe anul 2016
Aprobare Regulament + organizare pășunat
Aprobare progr.special de măsuri în cadrul campaniei de curățenie în comună și
pe râul Vedea
Rectificare buget pe anul 2016
Stabilire program ordine și liniște publică în com.Scrioaștea
Alegere comisie validare mandate consilieri locali
Validare mandate consilieri locali
Constituire Consiliu Local
Alegere viceprimar Com.Scrioaștea
Alegere președinte de ședință iul.aug.sept.2016
Constituire comisii specialitate CL Scrioaștea
Rectificare buget pe anul 2016
Aprobare organigramă și stat de funcții
Aprobare Regulament org.și funcț.C.L.

Revocat art.3 prin HCL nr.30/07.11.2016

Revocată prin HCL nr.21/01.10.2016

10/09.07.2016
11/19.08.2016
12/19.08.2016
13/19.08.2016
14/19.08.2016
15/19.08.2016
16/19.08.2016
17/03.09.2016
18/16.09.2016
19/16.09.2016
20/01.10.2016
21/01.10.2016
22/01.10.2016
23/01.10.2016
24/01.10.2016
25/01.10.2016
26/01.10.2016
27/07.11.2016
28/07.11.2016
29/07.11.2016
30/07.11.2016
31/07.11.2016
32/07.12.2016
33/21.12.2016
34/21/12.2016
35/21.12.2016
36/21.12.2016
37/21.12.2016
38/21.12.2016
39/21.12.2016
40/21.12.2016

Aprobare decont transport cadre didactice
Acordare mandat special modif.tarif SC APASERV SA
Stabilirea unei taxe speciale la nivelul com.Scrioaștea
Aprobarea strategiei de dezv.locală 2016 - 2020
Rectificare buget local pe anul 2016
Aprobare decont transport cadre didactice - iulie 2016
Numirea unui supleant în AG ADI TR
Rectificare buget local pe anul 2016
Aprobare radiere din Reg.Comețului SC SBC PRORURAL SRL
Alegere președinte ședință oct.nov.dec.2016
Aprobarea exploatării pădurii proprietatea Primăriei
Revocare HCL nr.19/20.05.2016
Rectificare buget pe anul 2016
Modif.organigramă și stat de funcții
Desemnare membru comisie concurs director școală
Stabilire puncte colectare deșeuri electrice/electronice
Aprobare Plan de ocupare funcții publice 2016
Rectificare buget pe anul 2016
Însușire acord audit intern - Asociația comunelor din România
Plan de ocupare funcții publice 2017
Revocare art.3 din HCL nr.16/29.04.2016
Aprobare plată decont transport cadre didactice
Rectificare buget local pe anul 2016
Rectificare buget local pe anul 2016
Execuție trim.IV 2016 și utilizare excedent 395.433,22 lei
Stabilire impozite și taxe locale pe anul 2017
Stabilire rețea școlară pentru anul 2017 - 2018
Alegere președinte de ședință ian.febr.mart.2017
Stabilire drumuri de acces vad Vede
Aprobare plată decont transport cadre didactice
Aprobare program achiziții publice pentru anul 2017

ANUL
1/09.01.2017 Acoperire deficit bugetar

2017

Modif.prin HCL nr.18/16.09.2016

2/28.01.2017 Actualizare PAAR 2017
3/28.01.2017 Plan lucrări VMG pe anul 2017
4/28.01.2017 Aprobare organigramă și stat de funcții
Aprobare devize gen.actualiz,pt.apă, canal, drumuri, stadion și aprobare indicatori
5/10.02.2017
tehnico-economici
6/26.02.2017 Aprobare decont profesori - ian.2017
7/26.02.2017 Aprobare Regulament utilizare autobuz școală
8/31.03.2017 Aprobare buget pe anul 2017
9/31.03.2017 Aprobare convenție cu CJ TR - CU+AC/CD
10/31.03.2017 Alegere președinte de ședință apr.mai.iun.2017
11/31.03.2017 Aprobare utilizare excedent
12/31.03.2017 Aprobare arendare teren
13/28.04.2017 Aprobare decont profesori martie 2017
14/28.04.2017 Acordare mandat ADI Tr exercit.atrib.de autoritate tutelară
15/28.04.2017 Modif.stat de funcții Anexa nr.2 HCL nr.4/28.01.2017
16/26.05.2017 Atribuire cu titlu gratuit fân rezultat din cosit S = 130,2055 ha izlaz
17/26.05.2017 Instituire taxă de igienizare
18/23.06.2017 Rectificare buget pe anul 2017
19/23.06.2017 Aprobare plată decont transport cadre didactice mai 2017
20/23.06.2017 Aprobare nr.asistenți personali
21/23.06.2017 Alegere președinte de ședință iul.aug.sept.2017
22/07.07.2017 Rectificare buget pe anul 2017
23/07.07.2017 Aprobare norme locale privind apărarea împotriva incendiilor
24/07.07.2017 Aprobare plată decont transport cadre didactice iunie 2017
25/07.07.2017 Modificare HCL nr.18/16.09.2017 radiere SBC PRORURAL SRL
26/28.07.2017 Stabilire salarii
modif.prin HCl nr.33/07.09.2017
27/28.07.2017 Trecere supraf.de 5000 mp din domeniul privat în public
Revocată prin HCL nr.40/27.10.2017
Aprobare necesitate și oportunitate amenajare ”Platformă depozitare gunoi de
28/28.07.2017
grajd”
29/25.08.2017 Rectificare buget pe anul 2017
30/25.08.2017 Acordare mandat reprez.C.L. în ADI Teleormanul
31/25.08.2017 Măsuri de organiz. și funcț.aparat de apecialitate al primarului

Implementare proiect ”Achiziții utilaje și echipamente pentru asigurarea
32/07.09.2017 serviciilor de bază pentru populația comunei Scrioaștea” Măsura M7/6B Investiții în renovarea satelor și echiparea teritoriului
33/07.09.2017
34/07.09.2017
35/22.09.2017
36/03.10.2017
37/27.10.2017
38/27.10.2017
39/27.10.2017
40/27.10.2017
41/03.11.2017
42/17.11.2017
43/17.11.2017
43 bis/24.11.2017
44/24.11.2017
45/24.11.2017
46/24.11.2017
47/24.11.2017
48/10.12.2017
49/18.12.2017
50/23.12.2017
51/23.12.2017
52/23.12.2017
53/23.12.2017
54/23.12.2017

Modificare HCL nr.26/28.07.2017 - salarii
Rectificare buget pe anul 2017
Alegere președinte de ședință oct.nov.dec.2017
Rectificare buget pe anul 2017
Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018
Modif.prin HCL nr.53/23.12.2017
Acordare cu titlu gratuit către Distribuție Oltenia SA a unei suprafețe de 1 mp
pentru modernizare post trafo existent
Aprobare normative de cheltuieli pentru consumul lunar de combustibil pentru
autovehicule și convorbiri telefonice
Revocare HCL nr.27/28.08.2017
Modificare Anexa nr.7 la HCL nr.33/17.11.2008
Rectificare buget pe anul fiscal 2017
Aprobare Plan de ocupare funcții publice pentru anul 2018
Rectificare buget pe anul fiscal 2017
Convocare adunare proprietari terenuri din com.Scrioaștea pt desemnare
reprezentant în Comisia locală de fond funciar
Aprobare indicatori tehnico - economici pt. obiectiv ”Sistem de alimentare cu apă
în comuna Scrioaștea
Modif.prin HCL nr.11/08.03.2018
Aprobare finanțare de la bugetul locala unor categorii de cheltuieli ce nu se
ăncadrează în categoria cheltuielilor eligibile pentru obiectivul deinvestiții ”Sistem
centralizate de alimentare cu apă
Modif.prin HCL nr.12/08.03.2018
Modificare și completare inventar domeniu public
Revocată prin HCL nr.3/08.01.2018
Rectificare buget pe anul fiscal 2017
Rectificare buget pe anul fiscal 2017
Aprobare drepturi bănești transport cadre didactice
Aprobare cont de execuție trim.IV 2017
Alegere președinte de ședință ian.febr.mart.2017
Modif.și complet.art.470 alin.(5) și (6) și art.493 alin.(8) din Anexa la HCL
nr.37/27.10.2017
Rectificare buget pe anul fiscal 2017

55/23.12.2017 Organizare rețea școlară pentru anul 2018 - 2019
Instituire taxă specială de salubritate pers.fizice, care nu au încheiat contract de
56/23.12.2017
prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare

ANUL
1/08.01.2018
2/08.01.2018
3/08.01.2018
4/08.01.2018
5/14.02.2018
6/14.02.2018
7/14.02.2018
8/14.02.2018
9/14.02.2018
10/14.02.2018
11/08.03.2018
12/08.03.2018
13/30.03.2018
14/30.03.2018
15/30.03.2018
16/27.04.2018
17/27.04.2018
18/27.04.2018
19/25.05.2018
20/25.05.2018
21/25.05.2018
22/25.05.2018
23/22.06.2018
24/22.06.2018

2018

Aprobare acoperire definitiva excedent buget local a deficitului secțiunii de
dezvoltare în valoare de 289.499,05 lei
Aprobare plan de lucrări pe anul 2018 - VMG
Revocare HCL nr.47/24.11.2017
Stabilire salarii începând cu 01.01.2018
Constatare încetare de drept prindeces a mandatului de consilier local al d-lui
Spătaru Alexandru și vacantare loc
Aprobare buget local pe anul 2018
Modificare stat de funcții Anexa nr.2 la HCL nr.31/25.08.2017
Aprobare nr.asistenți personali pentru anul 2018
Utiliz.chelt.secț.de dezvoltare din excedentul anului 2017
Modificare și completare HCL nr.32/07.09.2017 ”Achiziție de utilaje și
echipamente”
Modificare HCL nr.Modificare HCL nr.45/24.11.2017 - indicatori apă
Modificare HCL nr.24.11.2017 - cofinanțare buget local
Validare mandat consilier local Dorlea Nicușor
Alegere președinte de ședință aprilie,mai, iunie 2018
Aprobare PAAR 2018
Aprobare cont de execuție trim.I.2018
Acordare mandat special reprezentant ADI Teleormanul
Aprobare Program de măsuri înfrumusețare comună
Însușire raport de activitate asistenți personali, 2018
Atribuire cu titlu gratuit, în anul 2018, către crescătorii de animale, a fânului
rezultat din cosirea ierbii și a plantelor furajere, de pe suprafaț de 130,2055 ha
izlaz.
Modificare stat de funcții
Respingere cerere denont profesori dec.2017 - apr.2018
Aprobare drepturi bănești transport cadre didactice - mai 2018
Alegere președinte de ședință iulie, august, septembrie 2018

Modif.și compl.prin HCL nr.14/29.03.2019

Revocată prin HCl nr.38/22.10.2018
Revocată prin HCl nr.39/22.10.2018

25/2.06.2018
26/22.06.2018
27/22.06.2018
28/02.07.2018
29/02.07.2018
30/02.07.2018
31/24.08.2018
32/24.08.2018
33/24.08.2018
34/28.09.2018
35/28.09.2018
36/28.09.2018
37/28.09.2018
38/22.10.2018
39/22.10.2018
40/24.10.2018

Stabilire taxa utilizare temporară a terenurilor aferente spațiilor comerciale,
prestări servicii, producție
Dare în administrare bunuri de interes local, către Școala ”Anghel Manolache”
Aprobare Regulament ocupare temporară domeniu public și modalitatea de
încasare a taxelor aferente
Rectificare buget și listă de investiții pe anul 2018
Adoptare măsuri de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe
teritoriul comunei Scrioaștea
Aprobare norme locale privind apărarea împotriva incendiilor
Aprobare cont de execuție al bugetului pe trim.II 2018
Aprobare Regulament de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza
com.Scrioaștea
Restricționare circulație atelaje și alte mijloca de transport în parcelele agricole
proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice și pe drumurile vicinale în
Aprobare rectificare buget pe anul 2018
Desemnare reprezentanți C.L. în C.A. la Școala Anghel Manolache în anulșcolar
2018 - 2019
Aprobare Plan Local D.D.D. în comuna Scrioaștea
Alegere președinte de ședință pt lunile oct.nov.dec.2018
Revocare H.C.L. nr.22/25.05.2018
Revocare HCLnr.23/22.06.2018
Aprobare atribuiri de denumiri și nomenclatorul străzilor din comuna Scrioaștea

41/24.11.2018 Rectificare buget pe anul 2018
42/24.11.2018 Aprobare cont de execuție pe trim.III anul 2018
Aprobare valoare de investiție proiect ”Achiziție de utilaje și echipamente pentru
43/05.12.2018 asigurarea serviciilor de bază pentru populația din comuna Scrioaștea .
44/14.12.2018 Rectificare buget pe anul 2018
45/14.12.2018 Aprobare cont de execuție pe trim.IV 2018

Modif.art.1 prin HCL nr.47/14.12.2018

Modif.cap.IX - Alte taxe locale prin HCL
nr.46/14.12.2018 ; Completare Cap.VIII pct.(3)
și modif.Cap.IX, Anexa nr.1 prin HCL
nr.5/28.01.2019;

Stabilire impozite și taxe pentru anul fiscal 2018
46/14.12.2018
47/14.12.2018
48/14.12.2018
49/14.12.2018
50/21.12.2018

Modificare art.1 al HCL nr.40/2018 privind aprobarea atribuirii de de denumiri și
Alegere președinte de ședință pentru lunile ian, febr, martie 2019
Aprobare documentație PUG, com.Scrioaștea, varianta AVIZE
Rectificare buget pe anul 2018

ANUL
1/07.01.2019
2/28.01.2019
3/28.01.2019
4/28.01.2019
5/28.01.2019
6/25.02.2019
7/25.02.2019
8/25.02.2019
9/25.02.2019
10/20.03.2019
11/29.03.2019
12/29.03.2019
13/29.03.2019
14/29.03.2019

2019

Aprobare acoperire definitivă excedent 140.000 lei
Organizarea rețelei școlare pentru anul scolar 2019-2020
Aprobare plan lucrări VMG pe anul 2019
Stabilire salarii de bază pentru anul 2019
Completare Cap.VIII pct.(3) și modif.Cap.IX, Anexa nr.1 la HCL nr.46/14.12.2018
Modificarea și completarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local
Scrioaștea aleasă prin HCL nr.1/26.06.2016
Validare mandat consilier local Iavnic Adrian Dorin
Aprobare PAAD comuna Scrioaștea pe anul 2019
Utilizare parte din excedentul bugetar al anului 2018 pt.finanțare cheltuieli
proiect achiziție utilaje
Modif.art.1 din HCL nr.40/2018, privind aprobarea de denumiri și nomenclatorul
străzilor din comuna Scrioaștea
Adoptare măsuri de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe
teritoriul comunei Scrioaștea
Aprobare norme locale privind apărarea împotriva incendiilor
Stabilire taxe speciale pentru eliberarea unor documente și pentru recuperarea
Revocată prin HCL nr.29/28.05.2019
cheltuielilor ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită
Modif.și completarea cap.VII al Anexei la HCL nr.18/2018 - Program de măsuri de
gospodărire, înfrumusețare, păstrare a ordinii și curățeniei

15/29.03.2019 Aprobare modif.si compl.HCLnr.22/2011 referitoare la interzicerea ocupării
trotuarelor cu vehicule imobilizate în zona Centrului satului Scrioaștea
Aprobare indicatori tehnico - economici pt. obiectiv ”Sistem de alimentare cu apă
16/29.03.2019
în comuna Scrioaștea , după achiziție
Aprobare finanțare de la bugetul locala unor categorii de cheltuieli ce nu se
17/29.03.2019
ăncadrează în categoria cheltuielilor eligibile pentru obiectivul deinvestiții ”Sistem
18/29.03.2019 Alegere președinte de ședință pentru lunile apr,mai,iun,2019
Trecerea unui teren în suprafațăn de 27.085 mp din proprietatea fostului CAP în
19/29.03.2019
proprietatea privată a comunei Scrioaștea
Constatare drept de proprietate privată a Com.Scrioaștea asupra imobilului teren
20/12.04.2019 în suprafață de 27.085 mp situată pe teritoriul cadastral Scrioaștea
21/25.04.2019 Aprobare buget local pe anul 2019 si estimari pentru perioada 2020-2022
22/25.04.2019 Stabilire impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2020
23/25.04.2019 Aprobare cont de executie semestrul I - 2019
24/25.04.2019
25/25.04.2019
26/26.04.2019
27/28.05.2019
28/28.05.2019
29/28.05.2019
30/28.05.2019
31/28.05.2019
32/21.06.2019
33/21.06.2019
34/26.07.2019

Utilizare excedent 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii dezvoltare
Modificare art.1 al HCLnr.17/29.03.2019
Modificare art.1 al HCL nr.16/29.03.2019
Trecere teren situat în sat Cucueți f.n. str.Căminului, din domeniul privat în
domeniul public al comunei Scrioaștea.
Stabilire normative proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți și
convorbiri telefonice pentru anul 2019 .
Revocare HCL nr.13/29.03.2019
Aprobare cont de executie al bugetului local la 31.12.2018
Modificare și completare Anexa la HCL nr.21/23.04.2001, privind însușirea
inventarului domeniului public, comuna Scrioaștea
Însușire raport de activitate asistenți personali ai persoanelor cu handicap,pe
semstrul I 2019
Alegere președinte de ședință pe lunile iulie, august, septembrie 2019
Rectificare buget local al comunei Scrioaștea si a listei de investiții pe anul 2019

Modif. Prin HCLnr.26/26.04.2019
Modif.art.1 prin HCL nr.25/26.04.2019
Modif. Prin HCL nr.38/14.08.2019
Revocată prin HCL nr.20/12.04.2019

35/26.07.2019
36/26.07.2019
37/14.08.2019
38/14.08.2019
39/14.08.2019
40/09.09.2019
41/09.09.2019

Aprobare cont de execuție a bugetului general al comunei Scrioaștea, pe trim.II
2019
Aprobare Plan Local de Combatere a vectorilor - Dezinsecție, Dezinfecție și
Deratizare în comuna Scrioaștea pentru anul 2019
Analiză stadiu de înscriere a datelor în Registrul Agricol
Modificare HCL nr.18/27.04.2018 Program măsuri de gospodărire, înfrumusețare,
păstrare a ordinii și curățeniei
Modificare Cap.IX - Alte taxe locale, din HCL nr.46/12.12.2018
Alegere președinte de ședință pe lunile octombrie - decembrie 2019
Rectificare buget local al comunei Scrioaștea pe naul 2019

42/09.09.2019 Desemnare reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii
Gimnaziale Anghel Manolache pentru anul școlar 2019 - 2020
43/25.10.2019 Aprobare structură organizatorică, a organigramei și a statului de funcții
Modif. Prin HCL nr…47/30.11.2019
Aprobare cont de execuție al bugetului general al comunei Scrioaștea pe trim.III 44/25.10.2019
2019
45/11.11.2019 Aprobare rectificare bugel local pe anul 2019 și a listei de investiții
Retragerea comunei Scrioaștea din ADI TELEORMANUL, începând cu data de 1
46/30.11.2019
decembrie 2019.
47/30.11.2019 Modificare Anexa nr.2 la HCL nr.43/25.10.2019
48/20.12.2019 Stabilire impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2020
Însușire raport de activitate asistenți personali ai persoanelor cu handicp grav, pe
49/20.12.2019
sem.II 2019
50/20.12.2019 Aprobare cont de execuție pe trim.IV.2019
51/20.12.2019 Alegere președinte de ședință pentru lunile ianuarie - martie 2020
Organizare rețea școlară pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat
52/20.12.2019
pentru anul școlar 2020 - 2021
53/20.12.2019 Rectificare buget local pe anul fiscal 2019

ANUL

2020

Adoptare acoperire definitivă din excedentul bugetului pe anul 2019, a deficitului
secțiunii dezvoltare
Constatare încetare de drept prin demisie, mandat consilier local Săvoiu
2/09.01.2020
Alexandru
1/09.01.2020

3/31.01.2020
4/31.01.2020
5/31.01.2020
6/31.01.2020

Validare mandat consilier local Becheru Florica și completare comisia nr.1
Atribuire denumire ”FLORIN SĂVOIU” Bibliotecii Comunale Scrioaștea
Aprobare prelungire valabilitate PUG și Regulament de Urbanism
Aprobare Plan de lucrări beneficiarii Legii nr.416/2001, pe anul 2020
Transformare post referent în inspector debutant, aprobare Organigramă și Stat
7/31.01.2020
de funcții
8/31.01.2020 Stabilire salarii de bază începând cu 01.01.2020

