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REGISTRU PENTRU EVIDENTA 
HOTARARILOR CL AL COMUNEI 

BATRANA PE ANUL 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr .de 
ordine 

Data 
adoptarii 

Data intrarii 
in vigoare 

Titlul proiectului de hotarare a Consiliului Local Functia, 
prenumele si 
numele 
initiatorului 

Evenimente 
ulterioare 
adoptarii 
(modificari, 
completari, 
abrogari) 

1 31.01.2022 31.01.2022 Hotărâre privind  aprobarea   bugetului  local de 
venituri si cheltuieli  al comunei Bătrana pe anul 2022 
si estimarile pentru anii 2023-2025 
 

Primar,Herciu 
Radu 

 

2 31.01.2022 31.01.2022 Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local 
Batrana nr.46/2021 privind clasificarea unui drum de 
interes local de pe razaUAT Batrana in drum comunal 
,actualizarea datelor cadastrale si a insusirii in 
domeniul public al comunei Batrana ,judetul 
Hunedoara , a suprafetei reale a imobilului  care are 
destinatia de drum de interes local 
 

Primar,Herciu 
Radu 

 

3 31.01.2022 31.01.2022 Hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe 
trimestrul IV- 2021 
a bugetului  local  al comunei Bătrana 
 

Primar,Herciu 
Radu 

 

4 31.01.2022 31.01.2022 Hotarare privind aprobarea valorificării masei 
lemnoase din fondul forestier al comunei 
Batrana,judetul Hunedoara, în anul 2022 
 

Primar,Herciu 
Radu 

 

5 31.01.2022 31.01.2022 Hotarare privind aprobarea analizei stadiului de 
înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei 

Primar,Herciu 
Radu 

 



Batrana ,pentru trimestrul  IV  al anului 2021 şi 
stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 
activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor 
particulare identificate la nivelul localitatii pe linia 
completarii registrului agricol si care nu sunt 
reglementate prin norme 
 

6 31.01.2022 31.01.2022  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe 
o perioada de 3 luni 

Primar,Herciu 
Radu 

 

7 28.02.2022 28.02.2022 Hotarare privind aprobarea  Regulamentului de 
organizare și funcționare al Compartimentului de 
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Bătrâna 
 

Primar,Herciu 
Radu 

 

8 28.02.2022 28.02.2022 Hotarare privind aderarea Comunei  Batrana la 
Asociaţia “Salvital” Hunedoara 

Primar,Herciu 
Radu 

 

9 28.02.2022 28.02.2022 Hotarare privind infiintarea Serviciului pentru 
gestionarea cainilor fara stapan Batrana  si 
aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara Serviciul judetean pentru 
ocrotirea animalelor fara stapan Hunedoara 
 

Primar,Herciu 
Radu 

 

10 28.02.2022 28.02.2022 Hotarare privind aderarea comunei Batrana prin 
Consiliul Local Batrana la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Serviciul judetean pentru ocrotirea 
animalelor fara stapan Hunedoara 

Primar,Herciu 
Radu 

 

11 31.03.2022 31.03.2022  Hotarare privind aprobarea  strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale, acordate la nivelul comunei Batrana 

Primar,Herciu 
Radu 

 



,  pentru perioada 2022-2024, precum şi a planului 
anual de acţiuni privind serviciile sociale finanţate din 
bugetul comunei Batrana, pentru anul 2022 
 

12 
 
 

31.03.2022 31.03.2022 Hotarare privind aprobarea Programului anual de 
achizitii publice al comunei Batrana ,judetul 
Hunedoara,pentru anul 2022 

Primar,Herciu 
Radu 

 

13 31.03.2022 31.03.2022 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului 
de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
Comunei Batrana,judetul Hunedoara 

Primar,Herciu 
Radu 

 

14 31.03.2022 31.03.2022 Hotarare privind nominalizarea consilierilor locali,care 
sa faca parte din comisia pentru evaluarea activitatii 
secretarului general al comunei Batrana ,pe intreaga 
durata a mandatului de ales local 

Primar,Herciu 
Radu 

 

15 31.03.2022 31.03.2022 Hotarare privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului  U.A.T. Comuna BATRANA să 
aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL 
INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 
JUDEȚUL HUNEDOARA încheierea Actului adițional 
nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea 
Mare nr. 1760/760/27.11.2018, încheiat între Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară  S.I.G.D. Hunedoara și 
Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 
2002 S.R.L. 
 

Primar,Herciu 
Radu 

 

16 29.04.2022 29.04.2022 Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor Primar,Herciu  



 locale pentru anul fiscal 2023 Radu 

17 29.04.2022 29.04.2022 Hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe 
trimestrul I- 2022 a bugetului  local  al comunei 
Bătrana 

Primar,Herciu 
Radu 

 

18 29.04.2022 29.04.2022  Hotărâre  privind aprobarea analizei stadiului de 
înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei 
Batrana ,pentru trimestrul  I  al anului 2022 şi 
stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 
activităţi,inclusiv pentru solutionarea situatiilor 
particulare identificate la nivelul localitatii pe linia 
completarii registrului agricol si care nu sunt 
reglementate prin norme 
 

Primar,Herciu 
Radu 

 

19 29.04.2022 29.04.2022 Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 
perioada de 3 luni 

Primar,Herciu 
Radu 

 

20 31.05.2022 31.05.2022 Hotarare privind aprobarea  utilizarii  sumei de  68,00  
mii  lei  din excedentul bugetului  local   
al  comunei Batrana existent la 31.12.2021, in suma 
totala de 605,09 mii lei,  pentru   finantarea 
cheltuielilor Sectiunii  de dezvoltare  al  bugetului 
local  al comunei Batrana , pe  anul 2022 
 

Primar,Herciu 
Radu 

 

21 31.05.2022 31.05.2022 Hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie 
a bugetului local al comunei Batrana  pe  anul 2021 

Primar,Herciu 
Radu 

 

22 31.05.2022 31.05.2022 Hotarare privind constatarea incetarii de drept,prin 
deces,a mandatului de consilier local al domnului 
Costa Radu precum si vacantarea locului de consilier 
local in cadrul Consiliului Local al comunei Batrana 

Primar,Herciu 
Radu 

 



 
 

 


