
REGISTRUL PROIECTELOR DE HOTARÂRE ANUL 2021  

 

 

Numarul si data 
proiectului de 

hotarâre 

Denumirea proiectului de hotarâre Observatii  

0 1 2 
1/22.01.2021 

 
-privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local 

care vor fi realizate in anul 2021 de catre beneficiarii venitului 
minim garantat 

 

2/22.01.2021 
 

-privind aprobarea organizarii si functionării retelei scolare a 
unitatilor de învătământ preuniversitar de stat din comuna 

Viperesti,judetul Buzau pentru anul 2021-2022 

 

3/22.01.2021 
 

-privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de 
urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale care se vor 

acorda din bugetul local 

 

4/18.02.2021 
 

-privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 
comunei Viperesti pentru lunile februarie,martie si aprilie 2021 

 

5/18.02.2021 
 

-privind punerea la dispozitia proiectului „WATMAN-Sistem 
informational pentru managementul integrat al apelor-etapa 

II”,Dezvoltat de catre Administratia Nationala”Apele Române”a 
terenurilor pentru constructia noilor investitii aferente acestuia. 

 

6/25.03.2021 
 

-privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022  

7/25.03.2021 
 

-privind nominalizarea de catre consiliul local al comunei Viperesti 
a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator in cadrul 
comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Viperesti. 

 



 
8/25.03.2021 

-privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 
37 ha pajisti permanente,lotizata in functie de cerere categoria de 

folosinta pajiste aflata in proprietatea publicaa comunei Viperesti,a 
studiului de oportunitate privind închireierea,a documentatiei de 
atribuire,a caietului de sarcini,a cerintelor minime de calificareale 

ofertantilor si a modelului contractului de închiriere 

 

 
9/05.04.2021 

-privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru 
anul 2021 

 

 
10/15.04.2021 

-privind aprobarea întocmirii documentatiei tehnice având ca 
obiect amplasarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care 

efectueaza transport de persoane 

 

11/15.04.2021 -privind declararea ca fiind de uz public a unui tronson de drum 
care traverseaza râul Buzau si face legatura cu drumul DC 81  si cu 

drumul satesc DS 15,situat în comuna Viperesti Judetul Buzau  

 

12/20 mai 2021 -privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr.21/2002 
privind normele de gospopdarire locala pe trritoriul comunei 

Viperesti,judetul Buzau 

 

13/21.05.2021 -privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare 
acordate elevilor din învătîmântul preuniversitar de stat în anul 

scolar 2020-2021 

 

14/21.05.2021 -privind aprobarea depozitarii deseurilor de echipamente electrice 
si electronice 

 

15/21.05.2021 -privind aprobarea executiei bugetului local pe cele doua sectiuni la 
sfarsitul anului 2020 

 

16/21.05.2021 -privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 
Comunei Viperesti pentru lunile mai iunie si iulie 2021 

 

17/09.06.2021 -privind înfiintarea Serviciului de iluminat public al comunei 
Viperesti,aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia,a 

Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de 
iluminat public si al Caietului de sarcini al comunei Viperesti 

 



18/24.06.2021 -privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii 
comunei Catina in Asociatie 

 

 

19/24.06.2021 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului in 
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele 
din Asociatie 
 

 

20/24.06.2021 -modificarea Hotărârii Consiliului Local Viperești nr 33 /18.12.2020 
privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2021  

 

 

21/25.08.2021 -privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 
Comunei Viperesti pentru sedintele din lunile august,septembrie si 
octombrie 2021   

 

22/25.08.2021 -privind aprobarea inființării unei rampe pentru depozitarea 
deșeurilor rezultate din construcții și demolări 

 

23/25.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local Viperesti 
 

 

24/21.09.2021 -privind revocarea partiala a art.1 din HCL nr.14/11.04.2012  
25/21.09.2021 -privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 

al comunei Viperesti,judetul Buzau 
 

26/13.10.2021 -privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si 
modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2021 

 

27/13.10.2021 -privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investitii’’ Construire pod in comuna 
Viperesti,judetul Buzau”pentru finantarea acestuia prin Programul 
National de Investitii”Anghel Saligny” 

 



28/13.10.2021 --privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investitii’’ Construire sistem de 
alimentare cu apa,pompare si tratare apa in satele 
Muscel,Rusavat,Ursoaia si Palici in comuna Viperesti,judetul 
Buzau”pentru finantarea acestuia prin Programul National de 
Investitii”Anghel Saligny” 

 

29/13.10.2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investitii’’ Reabilitare si modernizare 
drumuri locale in comuna Viperesti,judetul Buzau”pentru 
finantarea acestuia prin Programul National de Investitii”Anghel 
Saligny” 

 

30/20.10.2021 -privind acordarea unui sprijin sub forma de medicamente 
Spitalului Orasenesc Nehoiu,judetul Buzau 

 

31/20.10.2021 -privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala2021-
2027,comuna Viperesti,judetul Buzau 

 

32/18.11.2021 -privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 
comunei Viperesti pentru lunile noiembrie,decembrie 2021 si 
ianuarie 2022 

 

33/18.11.2021 -privind completarea anexei nr 2 a Hotararii Consiliului Local 
Viperesti nr.33/18.12.20210 prin care a fost aprobata Strategia 
anuala de achizitii publice pentru anul 2021 

 

34/09.12.2021 -privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2021 

 

35/09.12.2021 -privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 
2022. 

 

36/23.12.2021 -privind rectificarea bugetului de venituri si cheltiueli pe anul 2021  
37/27.12.2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

Comunei Viperesti privind alegerea presedintelui de sedinta din 
data de 27 decembrie 2021 

 

 


