
Secretar,

   

1 2 3 4 5 6 7

1/29.01.2019 0 0 1 0 0

2/29.01.2019 1

3/29.01.2019 0 0 1 0 0

4/29.01.2019 0 0 1 0 0

5/29.01.2019 0 0 1 0 0

6/29.01.2019 0 0 1 0 0

7/29.01.2019 0 0 1 0 0

Anexa la adresa nr.
privind Hotărârile C.L. al comunei Gura Teghii

Numărul și data
hotărârii

Denumirea actului administrativ (conform
titlului actului administrativ)

Act cu caracter
normativ
Da=1/Nu=0

Obiecțiile formulate de
secretarul u.a.t-ului

Da=1/Nu=0

Tipul ședinței 

Ordinară
Da=1/Nu=0

Extraordinară
Da=1/Nu=0

De îndată
Da=1/Nu=0

acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de
functionare si a deficitului sectiunii de dezvoltare
din excedentul bugetului local al com.GT pe anul

2018
aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare
prestate de de SC ROMPREST ENERGY SRL 

Utilizarea sumei de 28000 lei din excedentul anului
precedent al bugetului de venituri proprii si

subventii (sursa E), pentru sectiunea de functionare 
aprobarea incheierii unui contract de prestari

-servicii cu o societate de profil , avand ca obiect
consultanta si proiectare pentru accesarea de
fonduri europene , prin Asociatia Grupul de

Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului , al carui
membru suntem .

Aprobarea unor masuri pentru organizarea
pasunatului pe raza comunei Gura Teghii

Aprobarea cooperarii cu o persoana juridica de
profil pentru realizarea unor lucrari de interes

public privind gestionarea deseurilor.
Aprobarea modificarii si completarii HCL
nr.6/30.01.2014 pentru aprobarea unor taxe

speciale de inchiriere a Caminului cultural din sat
Paltinis



Secretar,

8/ 29.01.2019 0 0 1 0 0

9/29.01.2019 0 0 1 0 0

10/22.02.2019 0 0 0 1 0

11/28.02.2019 0 0 1 0

12/28.02.2019 1

privind aprobarea indreptarii unei erori inscrise in
actul aditional nr.3135/12.04.2017 si scaderea din
evidentele fiscale a debitului in suma de 291 lei
reprezentand diferenta  de chirie impusa eronat

pentru anul 2018 contribuabilului Morarasu Dorin 
aprobarea cheltuielilor transport cadre didactice pe

luna decembrie 2018
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor

/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a
contractelor /acordurilor -cadru de prestare a

serviciilor pentru derularea masurilor educative
aferente programului pentru scoli al Romaniei 

Stabilirea plafonului maxim pentru consumul de
carburant necesar autoturismului din proprietatea
UAT Gura Teghii pentru anul 2019
reprezentand  taxa de habitat a uneipersoane fizice
si radierea  din evidentele fiscale privind taxa de
habitat



Secretar,

13/28.02.2019 1

14/28.02.2019 0 1

15/28.02.2019 0 1

aprobarea Planului de actiune a  categoriilor de
lucrari de interes local pe care familiile beneficiare
de prevederile Legii 416/2001 prin persoanele apte
de munca, au obligatia de a le  presta lunar la
solicitarea primarului  pentru anul 2019 aprobarea
Planului de actiune a  categoriilor de lucrari de
interes local pe care familiile beneficiare de
prevederile Legii 416/2001 prin persoanele apte
de munca, au obligatia de a le  presta lunar la
solicitarea primarului  pentru anul 2019
aprobarea Planului de actiune a  categoriilor de
lucrari de interes local pe care familiile
beneficiare de prevederile Legii 416/2001 prin
persoanele apte de munca, au obligatia de a le
presta lunar la solicitarea primarului  pentru
anul 2019 aprobarea Planului de actiune a
categoriilor de lucrari de interes local pe care
familiile beneficiare de prevederile Legii
416/2001 prin persoanele apte de munca, au
obligatia de a le  presta lunar la solicitarea
primarului  pentru anul 2019 aprobarea
Planului de actiune a  categoriilor de lucrari de
interes local pe care familiile beneficiare de
prevederile Legii 416/2001 prin persoanele apte
de munca, au obligatia de a le  presta lunar la
solicitarea primarului  pentru anul 2019
aprobarea Planului de actiune a  categoriilor de
lucrari de interes local pe care familiile
beneficiare de prevederile Legii 416/2001 prin
persoanele apte de munca, au obligatia de a le
presta lunar la solicitarea primarului  pentru
anul 2019 
Aprobarea  reorganizarii Retelei scolare din
comuna Gura Teghii pentru anul scolar  2019-2020
Aprobarea transformarii unui post functie
contractuala 



Secretar,

16/28.02.2019 0 1

17/28.02.2019 0 1

18/28.03.2019 0 1

19/28.03.2019 0 1

20/28.03.2019 0 1

21/08.04.2019 0 1

22/08.04.2019 0 1

23/08.04.2019 1

24/22.04.2019 0 1

25/22.04.2019 0 1

26/22.04.2019 0 1

27/22.04.2019 0 1

Aprobarea modificarii si completarii HCL
nr.76/28.12.2017
Aprobarea presedintelui de sedinta pentru lunile
martie,aprilie si mai 2019 
privind aprobarea "Strategiei de Dezvoltare Locala
a Comunei Gura Teghii, judetul Buzau pentru
perioada 2014/2020"
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie "Modernizare DC
173 , Gura Teghii-Varlaam ,L= 5,7 km , comuna
Gura Teghii,judetul Buzau - Rest  de executat " in
vederea includerii si finantarii  investitiei in cadrul
Programului National de Dezvoltare Locala.
privind implementarea proiectului "Dotarea cu
echipamente IT pentru eficientizarea actului
administrativ in Comuna Gura Teghii.
pentru aprobarea participarii comunei Gura Teghii
prin Consiliul Local , in calitate de asociat -
membru fondator , la constituirea Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara "Progaz Buzau 2020"
privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui
spatiu de 18 m.p. din domeniul public
nr.33/20.12.2000 privind aprobarea studiului de
oportunitate si calculul redeventei anuale in
vederea concesionarii a doua terenuri cu suprafata
totala de 85 m.p. in vederea realizarii a doua spatii
comerciale.
privind aprobarea bugetului  local initial pentru
anul 2019
pentru aprobarea normei de hrana pentru personalul
compartimentul "politie locala "din cadrul de
specialitate a primarului
privind aprobarea cuantumului si a numarului de
burse acordate elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat in anul bugetar 2019
privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe
anul 2018



Secretar,

28/22.04.2019 0 1

29/22.04.2019 0 1

30/22.04.2019 0 1

31/30.05.2019 0 1

32/30.05.2019 0 1

33/30.05.2019 0 1

34/30.05.2019 0 1
35/30.05.2019 0 1

35/27.06.2019 0 1

36/27.06.2019 0 1
37/27.06.2019 1

38/27.06.2019 1

privind aprobarea Regulamentului de acordare a
titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Gura
Teghii, judetul Buzau"
privind aprobarea unor cheltuieli de transport
cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
de stat
privind aprobarea transmiterii dreptului de
concesiune asupra unui teren situat in satul Gura
Teghii, punctul Fulgeris.
Aprobarea acordarii titlului de ,,Cetatean de Onoare
al comunei Gura Teghii ,d-lui Baroian Filica
Aprobarea cheltuielilor de transport cadrelor
didactice angajate  la unitatile scolare din
comuna,pentru luna aprilie 2019
Acordarea in folosinta gratuita a spatiilor folosite
de cabinetele  medicale individuale care desfasoara
activitate medicala in aceste spatii 
detinute de comuna Gura Teghii
Aprobarea presedintelui de sedinta pentru
urmatoarele 3 luni: iunie ,iulie si august
2019(Cristea Constantin)
privind acordul de participare a U.A.T. Comuna
Gura Teghii ,judeţul Buzău,în cadrul Programului
privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru
gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de
distribuţie a energiei electrice,de derulare a
procedurilor de achiziţie publică pentru
achiziţionarea sistemelor fotovoltaice finanţate în
cadrul programului şi de implementare şi
monitorizare a funcţionării proiectelor
aprobarea transformarii unui post 
aprobarea incheierii unui contract de comodat
avand ca obiect darea/luarea in folosinta  gratuita a
unui autoturism utilitar
privind  aprobarea  unor  cheltuieli de transport
cadrelor didactice  incadrate  la unitatile scolare
din comuna Gura Teghii



Secretar,

39/29.07.2019 1
40/29.07.2019 1
41/29.07.2019 1
42/29.07.2019 1
43/29.07.2019 1
44/29.07.2019 1
45/29.07.2019 1
46/09.08.2019 1

47/09.08.2019 1

48/09.08.2019 1

49/30.08.2019 1

50/30.08.2019 1
51/30.08.2019 1
52/30.08.2019 1

53/30.09.2019 1

54//30.09.2019 1
55/30.09.2019 1

56/29.10.2019 1

57/29.10.2019 1

prelungire contract prestari servicii consilier juridic
cheltuieli cadre didactice luna iunie

aprobarea organigramei si a statului de functii
acordarea norma de hrana politie locala

aprobare rectificare buget
incheiere contract prestari servicii analiza risc fizic

stabilire salariu consilier primar 
.Hotarare privind modificarea / completarea
Planului anual de achizitii al Comunei Gura
Teghii pentru anul 2019.
Hotarare privind aprobarea Studiului de
oportunitate si indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,, Proiectare si
executie –modernizarea  si eficientizarea
iluminatului public stradal in comuna Gura
Teghii, judetul Buzau”.
Hotarare privind aprobarea constituirii echipei
mobile pentru interventie de urgenta in caz de
violenta domestica

alegerea presedintelui de sedinta a CL pentru
sedinta din 30.08.2019

rectificarea bugetului local pentru anul 2019
modificarea si completarea HCL nr.69/30.11.2016
desemnarea a doi reprezentanti ai CL Gura Teghii

in Consiliul de administratie al Scolii
Gimnaziale ,,Pamfil Georgian" Gura Teghii

aprobarea structurii organizatorice a primariei Gura
Teghii, judetul Buzau.

rectificarea bugetului local pentru anul 2019
aprobarea sumei de 297.000 lei din excedentul
bugetului local , pentru finantarea sectiunii de

dezvoltare.
alegerea presedintelui de sedinta pe lunile

noiembrie , decembrie 2019 si ianuarie 2020
rectificarea bugetului local pentru anul 2019



Secretar,

58/29.10.2019 1

59/29.10.2019 1

60/29.10.2019 1

61/29.10.2019 1

62/29.10.2019 1

63/29.10.2019 0 0 1 0 0

64/31.10.2019 0 0 0 0 1

67/28.11.2019 1

68/28.11.2019 1
69/28.11.2019 1
70/28.11.2019 1
71/28.11.2019 1
72/28.11.2019 1
73/28.11.2019 0 0 0 0 1

75/16.12.2019 1
76/19.12.2019 1

77/19.12.2019 1

privind stabilirea salariilor de baza pentru
personalul SPUP al comunei Gura Teghii

privind aprobarea unui imprumut de la bugetul
propriu al comunei catre SPUP Gura Teghii

privind primirea de noi membri si modificarea
Actului Constitutiv si Statutului A.D.I.2008  

privind aprobarea modificarii si completarii HCL
14/28.02.2018 privind aprobarea scaderii din

evidenta a debitelor reperezentand taxa de habitat a
unor peroane fizie 

privind aprobarea scaderii din evidenta a unui debit
si radierea unei persoane fizice indreptatite

reprezentand taxa de habitat
privind aprobarea scoaterii la licitatie publica
pentru vanzare a 530 mc masa lemnoasa de pe

izlazul primariei 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie ,, Modernizare DC

173, Gura Teghii-Varlaam-rest de executat
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la

SPUP Gura Teghii
rectificarea bugetului local pentru anul 2019
aprobare cheltuieli transport cadre didactice
privind stabilirea taxelor si impozitelor 2020

aprobarea sumei de 9560 , daruri de Craciun 2019
privind infiintarea SVSU TIP 2 

modificare si completare HCL 63/29.10.2019
privind aprobarea scoaterii la licitatie publica

pentru vanzare a 530 mc masa lemnoasa.
Rectificare buget local pentru anul 2019 
aprobarea presedintelui de sedinta pentru
19.12.2019 in persoana d-lui Floroiu Gheorghe
privind  aprobarea   modificarii si completarii HCL
nr.70/28.11.2019



Secretar,

78/19.12.2019 1

79/19.12.2019 1

80/19.12.2019 1

81/19.12.2019 1
82/19.12.2019 1
83/30.12.2019 1

84/30.12.2019 1

85/30.12.2019 1

1

Modificarea sio completarea organigramei si
statului de functii ale aparatului de specialitate al
primarului si servicii de utilitati publice
Aprobarea cheltuielilor cu transportul ale cadrelor
didactice angajate la unitatile de invatamant  din
comuna pentru luna noiembrie 2019
Aprobarea darii in folosinta gratuita a  ,,Casei
specialistului” din satul Gura Teghii
Aprobare PUZ in satul Varlaam,extravilan
Modificare si completare HCL nr.39/29.07.2019
Aprobarea presedintelui de sedinta pentru data de
30.12.2019 in persoana d-lui Manailescu Adrian
Aprobarea diminuarii suprafetei inchiriate de
ACATEG Gura Teghii

Aprobarea  transmiterii dreptului de concesiune
prevazut in Contractul de Concesionare
nr.1753/21.03.2014  de la Consumcoop

,,Federalcoop” Buzau 
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