
 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr……../…….…2017                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

Având în vedere cu  prevederile art. 19, alin. 2  și art.58 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si completările 
ulterioare , ale   Legii nr.6/2017  a bugetului de stat pentru anul 2017, 
,coroborate cu art.36, alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, tinand cont de adresa nr.4365/31 martie 2017 a Consiliului Judetean 
Vâlcea prin care se comunica sumele care au fost repartizate Comunei 
Stoenești  pentru anul 2017,va rog să aprobaţi rectificarea bugetului local al 
comunei Stoeneşti pe anul 2017,în şedinţa ordinara aferenta lunii iunie  
2017,conform anexei: 

 
 

DENUMIRE                        
VENITURI 

 

SUMA 
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI SUMA 
-mii lei- 

180250 Alte 
impozite si taxe 

+ 40,00 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Cap.51.02Autoritati publice 
  Art.71 cheltuieli de capital 
  Al.710102 Masini,echip.si mijl.transport 
-Achizitionare autoutilitara 
Duster 4x4 
Cap.550299 Tranzactii privind 
datoria publica 
Art 20 bunuri si servicii 
Al.202402 Comisioane  
 Cap.67.02 Cultura,recreere,religie 
Subcap.67020302 Cultura  
Art.20 bunuri si servicii 
Al. 20.11 Carti si publicatii 
Cap.70.02 Servicii si dezv.publica 
Subcap.70020501Alimentare cu 
apa 
Art.71 cheltuieli de capital 
Al.710130 Alte active fixe 
 -consultanta obiectiv investitii 
Infiintare sisteme centralizate de 

  
  + 2,00 
  + 2,00 
  
 
 
  
+   10,00 
 
  
 
+  3,00 
    
 
 
  
+   25,00 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

alimentare cu apa si canalizare 
menajera in satele Piscu Mare , 
Neghinesti,Deleni ,Popesti si 
Gruiu,comuna Stoenesti,jud.Valcea 

 
 

TOTAL 
VENITURI 

+ 40,00 TOTAL CHELTUIELI + 40,00 

 
CONSILIER 

TATULESCU NICOLETA 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR………../……….2017 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
rectificarea bugetului local  pe anul 2017 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(a) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,respectiv „Art. 36.    (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:  
      b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 
municipiului;  
   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 
municipiului;  
      (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  
   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; „,coroborate cu prevederile 
art.19 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare”Art. 19. - (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se 
aproba astfel:  
   a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe 
nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, 
judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;  
   b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de 
subordonarea acestora.  
   (2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea 
bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in 
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor 
aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din 
calendarul bugetar.’,  

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iunie  2017 proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2017, conform anexei: 

DENUMIRE                        
VENITURI 

 

SUMA 
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI SUMA 
-mii lei- 

180250 Alte 
impozite si taxe 

+ 40,00 
 
   
 
 
 
 
 
 

    
Cap.51.02Autoritati publice 
  Art.71 cheltuieli de capital 
  Al.710102 Masini,echip.si mijl.transport 
-Achizitionare autoutilitara 
Duster 4x4 
Cap.550299 Tranzactii privind 
datoria publica 
Art 20 bunuri si servicii 

  
  + 2,00 
  + 2,00 
  
 
 
  
+   10,00 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al.202402 Comisioane  
 Cap.67.02 Cultura,recreere,religie 
Subcap.67020302 Cultura  
Art.20 bunuri si servicii 
Al. 20.11 Carti si publicatii 
Cap.70.02 Servicii si dezv.publica 
Subcap.70020501Alimentare cu 
apa 
Art.71 cheltuieli de capital 
Al.710130 Alte active fixe 
 -consultanta obiectiv investitii 
Infiintare sisteme centralizate de 
alimentare cu apa si canalizare 
menajera in satele Piscu Mare , 
Neghinesti,Deleni ,Popesti si 
Gruiu,comuna Stoenesti,jud.Valcea 

  
 
+  3,00 
    
 
 
  
+   25,00 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
VENITURI 

+ 40,00 TOTAL CHELTUIELI + 40,00 

 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR………../………..2017 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
rectificarea bugetului local  pe anul 2017 

 
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(a) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,respectiv „Art. 36.    (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:  
      b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 
municipiului;  
   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 
municipiului;  
      (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  
   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; „,coroborate cu prevederile 
art.19 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare”Art. 19. - (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se 
aproba astfel:  
   a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe 
nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, 
judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;  
   b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de 
subordonarea acestora.  
   (2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea 
bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in 
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor 
aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din 
calendarul bugetar.’. 

Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre 
aprobare  proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti  
pentru anul 2017,supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna iunie  2017 . 

 
CONSILIER 

TATULESCU NICOLETA 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr……../……….…2017                           SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.5 şi 
6  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iunie 2017    
proiectul de hotarare privitor  la utilizarea sumei de 45.000 lei  din fondul de 
rezerva   bugetara   constituit, pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii 
festive ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 
09 iulie 2017. 

Contabil 
Tatulescu Nicoleta 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………./…………2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

utilizarea sumei de 45.000 lei  din fondul de rezerva   bugetara   constituit, 
pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”- 

Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017, în ziua de 09 iulie 
2017 

 
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.5 şi 

6  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iunie 2017    
proiectul de hotarare privitor  la utilizarea sumei de 45.000 lei  din fondul de 
rezerva   bugetara   constituit, pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii 
festive ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 
09 iulie 2017. 
 
 

Primar 
Gheorghe Dumbravă   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:primaria.stoene%C5%9Fti@yahoo.com


 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………./…………2017 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
utilizarea sumei de 45.000 lei  din fondul de rezerva   bugetara   constituit, 
pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”- 

Ziua Comunei Stoenești, Ediția II, în ziua de 09 iulie 2017 
 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.5 şi 
6  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,propun spre  aprobare în şedinţa ordinară 
a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iunie 2017    proiectul de 
hotarare privitor  la utilizarea sumei de 45.000 lei  din fondul de rezerva   
bugetara   constituit, pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe 
fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 
2017. 

 
 
 
 

Contabil 
Tatulescu Nicoleta 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr……../……….…2017                                       SE APROBA 
         PRIMAR 
              GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.5 şi 6  din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna iunie 2017    proiectul de hotarare privitor  la organizarea și desfășurarea 
sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 
iulie 2017,după cum urmeaza: 

 
ORA ACTIVITATE ARTIST OBS.-( lei ) 

   D   U   M   I   N   I   C   Ă      - - 09. 0 7 . 2 0 1 7 - 
 12:00-13:00 Copii Scolii Gimnaziale Stoenești  
 

13:00-14:00 RECITAL 
Ansamblul Mostenitorii 
Pietrari 2100 lei 

14:00-16:00 Spectacol folcloric 
FORMATIA – CRISTI 
PLEANTA 8719 lei 

16:00-17:00 Deschidere oficială 
Discurs primar și 
oficialitati 

 17:00-18:00 CONCERT  Violeta Constantin 4200 lei 
18:00-19:00 CONCERT Olguta Berbec 5500 lei 
19:00-20:00 CONCERT Niculina Stoican 5000 lei 
20:00-21:00 RECITAL  Alessia  5481 lei 
21:00-22:00 RECITAL Adi de la Vâlcea  6500 lei 
      -                   TOTAL                              - 37500 lei 

 
LOGISTICA :  AFISE -  50 buc , INVITATII - 100 buc , FILMARE , ORGANIZARE :1500 LEI 
  Scena: 4500 lei 
Foc de artificii : 1500 lei 
TOTAL GENERAL                                                       45.000 lei    
                                                                                         

 
Consilier achizitii publice  şi resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………./…………2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

organizarea și desfășurarea sărbătorii festive  ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei 
Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017 

 
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.5 şi 6  din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna iunie 2017    proiectul de hotarare privitor  la organizarea și desfășurarea 
sărbătorii festive  ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 
iulie 2017,după cum urmeaza: 

 
ORA ACTIVITATE ARTIST OBS.-( lei ) 

   D   U   M   I   N   I   C   Ă      - - 09. 0 7 . 2 0 1 7 - 
 12:00-13:00 Copii Scolii Gimnaziale Stoenești  
 

13:00-14:00 RECITAL 
Ansamblul Mostenitorii 
Pietrari 2100 lei 

14:00-16:00 Spectacol folcloric 
FORMATIA – CRISTI 
PLEANTA 8719 lei 

16:00-17:00 Deschidere oficială 
Discurs primar și 
oficialitati 

 17:00-18:00 CONCERT  Violeta Constantin 4200 lei 
18:00-19:00 CONCERT Olguta Berbec 5500 lei 
19:00-20:00 CONCERT Niculina Stoican 5000 lei 
20:00-21:00 RECITAL  Alessia  5481 lei 
21:00-22:00 RECITAL Adi de la Vâlcea  6500 lei 
      -                   TOTAL                              - 37500 lei 

 
LOGISTICA :  AFISE -  50 buc , INVITATII - 100 buc , FILMARE , ORGANIZARE :1500 LEI 
  Scena: 4500 lei 
Foc de artificii : 1500 lei 
TOTAL GENERAL                                                      45.000 lei    

 
Primar 

Gheorghe Dumbravă   
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………./…………2017 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
organizarea și desfășurarea sărbătorii festive  ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei 

Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017 
 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.5 şi 6  din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,propun spre  aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
din luna iunie 2017    proiectul de hotarare privitor  la organizarea și desfășurarea sărbătorii 
festive ” ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 
2017. 

 
 
 
 

Consilier achizitii publice  şi resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr. …………/……….2017                                   APROB 
                                                    PRIMAR   
                                                Gheorghe Dumbravă  

REFERAT 
Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publica, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările 
si completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de urgenta a 
Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, precum si cu cele ale 
Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare, 
   Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare; 
   Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, 
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
   Ținând seama de prevederile art. 1.166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 
63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) 
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;  

Fata de cele prezentate,propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iunie 2017   a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea contractării unui împrumut in  
valoare de 500.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 
27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare,pentru finanțarea cheltuielilor  
necesare finalizarii  proiectului integrat „ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE 
ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, 
DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA,ACTIUNEA NR.1 
INFIINATRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, 
DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA,ACTIUNEA NR.2 
INFIINATRE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, 
POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA ”, conform Contractului de 
Finantare  nr. C0720AM00021644000390/14 iunie 2017. 
 

Consilier achiziţii publice și resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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Nr…………/………….2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea contractării unui împrumut in valoare de 500.000 lei, in 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 
pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare 
 

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 
64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificări si completări prin Legea 
nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 
27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, precum si cu cele ale 
Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările 
ulterioare, 
   Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, 
cu modificările si completările ulterioare; 
   Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin 
Legea nr. 199/1997; 
   Ținând seama de prevederile art. 1.166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte 
sau convenții, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), art. 45 
alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) 
lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;Constatând necesitatea de 
a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor, înregistrate  în 
contabilitate, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu 
prevederile art. 2 alin. (4) din OUG nr. 3/2013;  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) şi alin.(4) lit. b), din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
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Fata de cele prezentate,propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 500.000 lei, 
in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 
pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare,in şedinţa ordinara a Consiliului 
Local al comunei Stoeneşti din luna iunie 2017,necesar pentru  finanțarea 
cheltuielilor  necesare finalizarii  proiectului integrat „ÎNFIINŢARE SISTEME 
CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE 
PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, 
JUDETUL VÂLCEA,ACTIUNEA NR.1 INFIINATRE SISTEM DE ALIMENTARE CU 
APA ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, 
COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA,ACTIUNEA NR.2 INFIINATRE SISTEM 
DE CANALIZARE ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI 
GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA ”, conform Contractului de 
Finantare  nr. C0720AM00021644000390/14 iunie 2017 . 

 
Primar 

Gheorghe Dumbravă  
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Nr………../…………2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea contractării unui împrumut in valoare de 500.000 lei, in 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 
pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare 
 
 

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 
64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificări si completări prin Legea 
nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 
27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, precum si cu cele ale 
Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările 
ulterioare, 
   Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, 
cu modificările si completările ulterioare; 
   Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin 
Legea nr. 199/1997; 
   Ținând seama de prevederile art. 1.166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte 
sau convenții, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), art. 45 
alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) 
lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;Constatând necesitatea de 
a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor, înregistrate  în 
contabilitate, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu 
prevederile art. 2 alin. (4) din OUG nr. 3/2013;  
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În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) şi alin.(4) lit. b), din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

Fata de cele prezentate,propun spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 500.000 lei, in 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 
pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare,in şedinţa ordinara a Consiliului 
Local al comunei Stoeneşti din luna iunie 2017,necesar pentru finanțarea 
cheltuielilor  necesare finalizarii  proiectului integrat „ÎNFIINŢARE SISTEME 
CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE 
PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, 
JUDETUL VÂLCEA,ACTIUNEA NR.1 INFIINATRE SISTEM DE ALIMENTARE CU 
APA ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, 
COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA,ACTIUNEA NR.2 INFIINATRE SISTEM 
DE CANALIZARE ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI 
GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA ”, conform Contractului de 
Finantare  nr. C0720AM00021644000390/14 iunie 2017 . 

 
Consilier achiziţii publice și resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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Nr……../……….…2017                           SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

Văzând contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 
a Comunei Stoenești  prin concesiune nr.7006/30.12.2009, încheiat intre 
Consiliul Local al comunei Stoenești  si SC URBAN SA., cat si prevederile art.8, 
alin.(4) din Hotarea Consiliului Local al comunei Stoenesti nr.29/17.05.2013 
privind aprobarea documentului de pozitie privind implementarea şi 
asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al 
deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”. 

În conformitate cu prevederile  art.8 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a Comunei Stoenesti nr.7006/30.12.2009,propun 
introducerea pe ordinea de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna iunie 2017   proiectul de hotarare privitor  la aprobarea 
prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a  
Comunei Stoenești nr.7006/30.12.2009, încheiat intre Consiliul Local al comunei 
Stoenești  si SC URBAN SA.,începând cu 01.02.2018 s pana la data intrării in 
operare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor in județul Vâlcea, 
dar nu mai mult de 4 ani de la data semnării  prelungirii contractului. 
 

 
Consilier juridic  

Cosma Ioan 
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NR…………./…………2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 
de salubrizare a  Comunei Stoenești nr.7006/30.12.2009, încheiat intre 

Consiliul Local al comunei Stoenești  si SC URBAN SA.  
 

Văzând contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 
a Comunei Stoenești  prin concesiune nr.7006/30.12.2009, încheiat intre 
Consiliul Local al comunei Stoenești  si SC URBAN SA., cat si prevederile art.8, 
alin.(4) din Hotarea Consiliului Local al comunei Stoenesti nr.29/17.05.2013 
privind aprobarea documentului de pozitie privind implementarea şi 
asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al 
deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”. 

În conformitate cu prevederile  art.8 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a Comunei Stoenesti nr.7006/30.12.2009,propun 
spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna iunie 2017    proiectul de hotarare privitor  la aprobarea 
prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a  
Comunei Stoenești nr.7006/30.12.2009, încheiat intre Consiliul Local al comunei 
Stoenești  si SC URBAN SA.,începând cu 01.02.2018 s pana la data intrării in 
operare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor in județul Vâlcea, 
dar nu mai mult de 4 ani de la data semnării  prelungirii contractului. 
 
 
 

Primar 
Gheorghe Dumbravă   
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NR…………./…………2017 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

de salubrizare a  Comunei Stoenești nr.7006/30.12.2009, încheiat intre 
Consiliul Local al comunei Stoenești  si SC URBAN SA.  

 
Văzând contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 

a Comunei Stoenești  prin concesiune nr.7006/30.12.2009, încheiat intre 
Consiliul Local al comunei Stoenești  si SC URBAN SA., cat si prevederile art.8, 
alin.(4) din Hotarea Consiliului Local al comunei Stoenesti nr.29/17.05.2013 
privind aprobarea documentului de pozitie privind implementarea şi 
asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al 
deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”. 

În conformitate cu prevederile  art.8 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a Comunei Stoenesti nr.7006/30.12.2009,propun 
spre aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din 
luna iunie 2017    proiectul de hotarare privitor  la aprobarea prelungirii 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a  Comunei 
Stoenești nr.7006/30.12.2009, încheiat intre Consiliul Local al comunei Stoenești  
si SC URBAN SA.,începând cu 01.02.2018 s pana la data intrării in operare a 
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor in județul Vâlcea, dar nu 
mai mult de 4 ani de la data semnării  prelungirii contractului. 
 

 
Consilier juridic  

Cosma Ioan 
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Nr……../……….…2017                           SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

În conformitate cu prevederile art.14 și art.15 din Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 
completările ulterioare coroborate cu art.36, alin.(5), lit.”a” şi art.123, alin.(1) şi 
(2) din Legea nr.215/2010, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iunie 2017    
proiectul de hotarare privitor  la aprobarea închirierii ,prin licitaţie publica , unui 
teren în suprafața de 12  mp,din domeniul public al comunei Stoeneşti, a 
Studiului  de oportunitate,a Caietului de sarcini şi  Contractului-cadrul de 
închirierea terenului. 

Consilier juridic  
Cosma Ioan 
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NR…………./…………2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea închirierii ,prin licitaţie publica , unui teren în suprafața de 12  mp,din 
domeniul public al comunei Stoeneşti 

 
În conformitate cu prevederile art.14 și art.15 din Legea nr.213/1998 

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 
completările ulterioare coroborate cu art.36, alin.(5), lit.”a” şi art.123, alin.(1) şi 
(2) din Legea nr.215/2010, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iunie 2017    
proiectul de hotarare privitor  aprobarea închirierii ,prin licitaţie publica , unui 
teren în suprafața de 12  mp,din domeniul public al comunei Stoeneşti a 
Caietului de sarcini şi  Contractului-cadrul de închirierea terenului. 
 
 

Primar 
Gheorghe Dumbravă   
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NR…………./…………2017 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
aprobarea închirierii ,prin licitaţie publica , unui teren în suprafața de 12  mp,din 

domeniul public al comunei Stoeneşti 
 

În conformitate cu prevederile art.14 și art.15 din Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 
completările ulterioare coroborate cu art.36, alin.(5), lit.”a” şi art.123, alin.(1) şi 
(2) din Legea nr.215/2010, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,propun spre  aprobare în şedinţa ordinară 
a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iunie 2017    proiectul de 
hotarare privitor  la aprobarea închirierii ,prin licitaţie publica , unui teren în 
suprafața de 12  mp,din domeniul public al comunei Stoeneşti, a Caietului de 
sarcini şi  Contractului-cadrul de închirierea terenului. 

 
 
 
 

Consilier juridic  
Cosma Ioan 
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Nr……../……….…2017                           SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

Nomenclatorul stradal  al comunei Stoenești a fost aprobat în anul 2002 și, 
deși corespunde normelor actuale, aceasta nu este actualizată, în sensul că  
numerotarea nu este facuta conform normelor legale actuale ,precum și  faptul 
ca s-au atribuit denumiri noi unor drumuri aparținând domeniului public fără ca 
acestea să fie introduse în Nomenclatorul stradal sau ca urmare a circulației 
juridice a terenurilor. 

Prin urmare, primarul comunei Stoenești  si-a asumat raspunderea 
actualizării nomenclaturii stradale și transmiterea către Instituția Prefectului 
până la data de 30 iunie 2017. 

Conform art.453 lit.g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările ulterioare, nomenclatura stradala - lista care contine denumirile 
tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare 
a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de 
proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare 
localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la 
atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei 
juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire. 
 De asemenea, potrivit art. 5. din Legea nr.7/1996 a cadastrului și 
publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare- (1) 
Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza 
pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la 
atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.  
 Conform Normelor tehnice aprobate prin Ordinul nr.448/2017,  fiecarui 
imobil din intravilanul localitatii i se atribuie un numar administrativ. 

Fiecare imobil situat in intravilanul localitatilor se identifica prin adresa 
administrativa a acestuia. 

Pentru imobilele cu cladiri/constructii situate in extravilan adresa 
administrativa se identifica prin denumirea drumului si numarul administrativ 
atribuit de autoritatea publica locala competenta, care reprezinta pozitia 
kilometrica fata de originea drumului. Denumirea drumului este alcatuita din 
categoria si indicativul drumului pe care sunt situate imobilele respective, 
potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea 
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incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate 
privata deschise circulatiei publice. 

Numarul administrativ se atribuie de catre autoritatea publica locala. 
  Un numar administrativ este intotdeauna compus dintr-un numar care 
poate fi suplimentat cu o litera mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea 
confuzii, literele I, O si Q nu vor fi folosite. 
   Intr-o serie de numere administrative, un numar administrativ fara litera 
este considerat mai mic decat acelasi numar care are o litera. 

Numerele administrative sunt atribuite consecutiv in ordine crescatoare 
astfel incat numerele impare sunt folosite pe partea stanga a drumului dinspre 
centrul localitatii, iar numerele pare sunt folosite pe partea dreapta a drumului. 

Față de cele de mai sus, propunem spre aprobare în ședința ordinară din 
luna iunie 2017, următoarele: 

1. Aprobarea Nomenclaturii stradale pentru imobilele situate în intravilanul 
comunei Stoenești, conform anexei nr.1. 

2. Aprobarea Nomenclaturii stradale pentru imobilele cu clădiri/construcții 
situate în extravilanul Stoenești, conform anexei nr.2. 

Consilier juridic  
Cosma Ioan 
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Nr……../……….…2017 
EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorul stradal al comunei 
Stoenești 

 
 

Nomenclatorul stradal  al comunei Stoenești a fost aprobat în anul 2002 și, 
deși corespunde normelor actuale, aceasta nu este actualizată, în sensul că  
numerotarea nu este facuta conform normelor legale actuale ,precum și  faptul 
ca s-au atribuit denumiri noi unor drumuri aparținând domeniului public fără ca 
acestea să fie introduse în Nomenclatorul stradal sau ca urmare a circulației 
juridice a terenurilor. 

Prin urmare, primarul comunei Stoenești  si-a asumat raspunderea 
actualizării nomenclaturii stradale și transmiterea către Instituția Prefectului 
până la data de 30 iunie 2017. 

Conform art.453 lit.g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările ulterioare, nomenclatura stradala - lista care contine denumirile 
tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare 
a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de 
proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare 
localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la 
atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei 
juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire. 
 De asemenea, potrivit art. 5. din Legea nr.7/1996 a cadastrului și 
publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare- (1) 
Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza 
pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la 
atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.  
 Conform Normelor tehnice aprobate prin Ordinul nr.448/2017,  fiecarui 
imobil din intravilanul localitatii i se atribuie un numar administrativ. 

Fiecare imobil situat in intravilanul localitatilor se identifica prin adresa 
administrativa a acestuia. 

Pentru imobilele cu cladiri/constructii situate in extravilan adresa 
administrativa se identifica prin denumirea drumului si numarul administrativ 
atribuit de autoritatea publica locala competenta, care reprezinta pozitia 
kilometrica fata de originea drumului. Denumirea drumului este alcatuita din 
categoria si indicativul drumului pe care sunt situate imobilele respective, 

mailto:primaria.stoene%C5%9Fti@yahoo.com


 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea 
incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate 
privata deschise circulatiei publice. 

Numarul administrativ se atribuie de catre autoritatea publica locala. 
  Un numar administrativ este intotdeauna compus dintr-un numar care 
poate fi suplimentat cu o litera mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea 
confuzii, literele I, O si Q nu vor fi folosite. 
   Intr-o serie de numere administrative, un numar administrativ fara litera 
este considerat mai mic decat acelasi numar care are o litera. 

Numerele administrative sunt atribuite consecutiv in ordine crescatoare 
astfel incat numerele impare sunt folosite pe partea stanga a drumului dinspre 
centrul localitatii, iar numerele pare sunt folosite pe partea dreapta a drumului. 

Față de cele de mai sus, propunem spre aprobare în ședința ordinară din 
luna iunie 2017, următoarele: 

3. Aprobarea Nomenclaturii stradale pentru imobilele situate în intravilanul 
comunei Stoenești, conform anexei nr.1. 

4. Aprobarea Nomenclaturii stradale pentru imobilele cu clădiri/construcții 
situate în extravilanul Stoenești, conform anexei nr.2. 

 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
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Nr……../……….…2017 
RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorul stradal al comunei 
Stoenești 

 
 

Prin  expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul 
comuunei Stoenești se propune aprobarea aprobarea Nomenclatorul stradal al 
comunei Stoenești. 

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art.5 alin.(1) din Legea 
nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.453 lit.g) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare, ale HG nr.777/2016 
privind structura, organizarea si functionarea Registrului electronic national al 
nomenclaturilor stradale, precum și cu cele ale Ordinului Președintelui ANCPI 
nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru 
specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale. 
Faţă de cele expuse şi în conformitate cu prevederile art.44 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre aprobare în şedinţa ordinară din luna iunie 
2017, proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorul stradal al comunei 
Stoenești . 
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NR.3163/28.04.2017                         Afișat azi, 28.04.2017, ora 09.00, 
          la sediul primăriei comunei Stoenești  

 
 

ANUNȚ 
 

In conformitate cu art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicată, aducem la cunostinta publica 
intentia de supunere spre aprobare Consiliului Local al comunei Stoenești  a 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorul stradal al comunei 
Stoenești. 
 Cetatenii interesati pot consulta proiectul de hotărâre la sediul Primariei si 
pot face propuneri, sugestii sau recomandari pe marginea acestuia in termen de 
15 zile calendaristice de la data afisarii prezentului anunt, respectiv până la data 
de 22  mai 2017. 
 Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la domnul Cosma Ioan ,Consilier 
juridic în aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenesti. 
      
 
   PRIMAR            SECRETAR 
 Gheorghe Dumbravă                    Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 

Consilier Juridic 
Cosma Ioan 
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NR. 3166/28.04.2017            
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 28 aprilie 2017 

 
 În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu prilejul afişării 
la sediul Primăriei comunei Stoenești a anunțului privind intenția de supunere 
spre aprobarea Consiliului Local al comunei Stoenești  a Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Nomenclatorul stradal al comunei Stoenești. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar. 
 
 
 
 
        SECRETAR,                         Consilier juridic, 
Jr. Matei Gheorghe-Mihai                   Cosma Ioan 
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Nr. …………/………….2017                           APROB 
                                                     PRIMAR   
                                                         GHEORGHE DUMBRAVĂ  

 
REFERAT 

 
În conformitate cu prevederile  art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(b) din Legea 

nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare coroborate cu prevederile OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,cu modificările 
şi completările ulterioare,HG nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu 
modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a a şedinţei 
ordinare a Consiliului Local al comunei Stoeneşti aferente lunii iunie 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea solicitării unei  Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN in 
valoare de 3.967.481 lei, in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 3.967.481 
lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “ PROIECT 
INTEGRAT: Înființare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare menajera in 
satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea 
Acțiunea 1 – Înființare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, 
Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 2  - Înființare 
sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si 
Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea”, in Comuna Stoenești, Județul Vâlcea, in baza 
contractului de finanțare nerambursabila nr C0720AM00021644000390/14.06.2017 încheiat 
cu AFIR, finanțat  prin Programul National de Dezvoltare Rurala – submăsura 7.2 – Investiții 
in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica. 
 
 

Consilier achiziţii publice și resurse umane 
DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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NR…………./…………2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea solicitării unei  Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 3.967.481 lei, 
in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 3.967.481 lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “ PROIECT INTEGRAT: Înființare 
sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Piscu Mare, 
Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 1 – Înființare 
sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, 
Comuna Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 2  - Înființare sistem centralizat de canalizare 
menajera in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul 
Vâlcea”, in Comuna Stoenești, Județul Vâlcea, in baza contractului de finanțare nerambursabila 
nr C0720AM00021644000390/14.06.2017 încheiat cu AFIR, finanțat  prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala – submăsura 7.2 – Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de baza 
la scara mica 

 
 

În conformitate cu art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare coroborate 
cu prevederile OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,cu modificările şi completările ulterioare,HG 
nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor 
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările şi completările 
ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare in şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti aferente lunii iunie 2017 a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării unei  
Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 3.967.481 lei, in vederea garantării 
obligațiilor de plata a avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat “ PROIECT INTEGRAT: Înființare sisteme centralizate de 
alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si 
Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 1 – Înființare sistem centralizat de 
alimentare cu apa in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna 
Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 2  - Înființare sistem centralizat de canalizare menajera in 
satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea”, in 
Comuna Stoenești, Județul Vâlcea, in baza contractului de finanțare nerambursabila nr 
C0720AM00021644000390/14.06.2017 încheiat cu AFIR, finanțat  prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala – submăsura 7.2 – Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de 
baza la scara mica. 

 
 

Primar 
Gheorghe Dumbravă   
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NR…………./………………2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea solicitării unei  Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 
3.967.481 lei, in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 3.967.481 lei din 
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “ PROIECT INTEGRAT: 
Înființare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Piscu 
Mare, Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 1 – 
Înființare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, 
Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 2  - Înființare sistem centralizat 
de canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna 
Stoenești, județul Vâlcea”, in Comuna Stoenești, Județul Vâlcea, in baza contractului de 
finanțare nerambursabila nr C0720AM00021644000390/14.06.2017 încheiat cu AFIR, finanțat  
prin Programul National de Dezvoltare Rurala – submăsura 7.2 – Investiții in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica 

 
 

În conformitate cu art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare coroborate 
cu prevederile OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,cu modificările şi completările ulterioare,HG 
nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor 
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările şi completările 
ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare in şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti aferente lunii iunie 2017  a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării unei  
Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 3.967.481 lei, in vederea garantării 
obligațiilor de plata a avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului intitulat “ PROIECT INTEGRAT: Înființare sisteme centralizate de 
alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si 
Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 1 – Înființare sistem centralizat de 
alimentare cu apa in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna 
Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 2  - Înființare sistem centralizat de canalizare menajera in 
satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea”, in 
Comuna Stoenești, Județul Vâlcea, in baza contractului de finanțare nerambursabila nr 
C0720AM00021644000390/14.06.2017 încheiat cu AFIR, finanțat  prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala – submăsura 7.2 – Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de 
baza la scara mica. 

  
 

Consilier achiziţii publice și resurse umane 
DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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Nr. ………/………….2017                       APROB 
                                     PRIMAR   
             GHEORGHE DUMBRAVĂ  

REFERAT 
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126 

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
 finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a 
sedinte ordinare  aferente lunii mai 2017  a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea realizării obiectivului de investiţii „REABILITARE PUNTI PIETONALE 
DIN PUNCTELE LA COPALA-ICOVOIU ȘI LA PLAVITU,COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Proiectului Tehnic ,a 
caietului de sarcini și a detaliilor de execuție,inclusiv imputernicirea primarului 
comunei Stoenești  să semneze contractul pentru întocmirea documentației 
prevăzută mai sus,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu 
prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Consilier achizitii publice şi resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR……………./…………………2017 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „EXTINDERE ALIMENTARE CU 
APA ÎN SATUL ZMEURĂTU,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a 
elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a 

detaliilor de execuție 
 

Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi 
aprobare în  şedinţa ordinara aferenta lunii mai 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „REABILITARE 
PUNTI PIETONALE DIN PUNCTELE LA COPALA-ICOVOIU ȘI LA 
PLAVITU,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării 
Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție. 

 
 
 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR………………/……………2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „EXTINDERE ALIMENTARE CU 
APA ÎN SATUL ZMEURĂTU,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a 
elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a 

detaliilor de execuție 
 

Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
 finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre aprobare  proiectul de hotarare privind 
aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „„REABILITARE PUNTI PIETONALE 
DIN PUNCTELE LA COPALA-ICOVOIU ȘI LA PLAVITU,COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Proiectului Tehnic ,a 
caietului de sarcini și a detaliilor de execuție,inclusiv imputernicirea primarului 
comunei Stoenesti să semneze contractul pentru întocmirea documentației 
prevăzută la art.1,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu 
prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și 
completările ulterioare,supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna mai 2017 . 
 

Consilier achizitii publice şi resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr. ………/………….2017                       APROB 
                                     PRIMAR   
             GHEORGHE DUMBRAVĂ  

REFERAT 
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126 

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe 
ordinea de zi a sedinte ordinare  aferente lunii iunie 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „EXTINDERE 
CLADIRE PRIMARIA  COMUNEI  STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării 
și realizării Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de 
execuție,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenești  să semneze 
contractul pentru întocmirea documentației prevăzută mai sus,inclusiv a 
contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare. 

 
Consilier achizitii publice şi resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR……………./…………………2017 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „EXTINDERE CLADIRE 
PRIMARIA  COMUNEI  STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării 
Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție 

 
 

Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi 
aprobare în  şedinţa ordinara aferenta lunii iunie 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „EXTINDERE 
CLADIRE PRIMARIA  COMUNEI  STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării 
și realizării Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție. 

 
 
 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR………………/……………2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea realizării obiectivului de investiţii „EXTINDERE CLADIRE 
PRIMARIA  COMUNEI  STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării 
Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție 

 
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126 

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
 finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre aprobare  proiectul de hotarare privind 
aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „EXTINDERE CLADIRE PRIMARIA  
COMUNEI  STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Proiectului 
Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție ,inclusiv imputernicirea 
primarului comunei Stoenesti să semneze contractul pentru întocmirea 
documentației prevăzută la art.1,inclusiv a contractului de consultanță,cu 
respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu 
modificările și completările ulterioare,supus spre dezbatere şi aprobare în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iunie 2017 . 
 

Consilier achizitii publice şi resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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