
 
 
 

          

                   

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. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art.44,alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările 
ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a sedinte ordinare  aferente lunii 
februarie 2017  a proiectului de hotărâre 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,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 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. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art.44,alin.1 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în  şedinţa ordinara 
aferenta lunii februarie 2017  a proiectului de hotărâre 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. 

 
 
 

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. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art.44,alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 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 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,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 februarie 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. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art.44,alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările 
ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a sedinte ordinare  aferente lunii 
februarie 2017  a proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului 
de investiţii  „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,CU ENZIMA DE TIP 
CANADIAN,ÎN COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”,a elaborării și realizării 
Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție,precum 
și aprobarea suportarii din bugetul local al comunei Stoenesti, judetul Vâlcea, a 
cofinantarii proiectului,în cuantum de 3% din valoarea totala a  devizului general 
aferent investitiei,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,conform 
anexei: 
Nr. 
crt. 

Denumire 
drum 

Sat Vecini Lungime  
-ml- 

Tipul 
drumului 

Observatii 

1 DS poz 139 Zmeuratu DJ 651, Mitrea, 
Cosma- DC 162 

1500 pamant  

2 DS poz 142 Zmeuratu DC 162, Ionescu B.-
Cosma D, 

Dumitrescu S.) 

1500 pamant  

3 DS poz 143 Zmeuratu DC 162, Ionescu- 
Bardac 

500 pamant  

4 DC poz 155 Mogosesti Stefanescu M- Putul 
lui Foarta,Hotar sat 

Barzesti, com 
Barbatesti 

1000 pamant  

5 DS poz 129 Popesti DC 160, Mitrea 
Gheorghe- Popa 
Moise- Gandac 

Tudor 

800 pamant  

6 DS poz 127 Popesti DJ 651, Georgescu 400 pamant  
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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 

Ghe(Geta), Mija D-
tru(Fanar)- Punte 

parau  
7 DS poz 133 Popesti DJ 651, Maciuca, 

Galan, Ovrescu- 
Nicula 

200 pamant  

8 DS poz 130 Popesti DJ 651, Zdrarcea V.- 
Croitoru C. 

400 pamant  

9 DS poz 137 Piscu 
Mare 

DJ 651, Marcu-Rusu 
V 

250 pamant  

10 DS poz 138 Neghinesti DJ 651, Ghitescu C., 
Mitrea C., Tichiuta 
Ion, fost Piav- Buse 

250  pamant  

11 DS poz 197 Gruieri DC 160, Culme 
Dealul Cacovei, 

Vaduva P.- Tanasoiu 
M, spre izlaz 

1500 pamant  

12 DS poz 96 Gruieri DC 125, Gerea M.-
Radutoiu 

300 pamant  

13 DS poz 95 Gruieri DC 125, Tarcob Ion- 
Vaduva Paraschiva 

500 pamant  

14 DS poz 105 Suseni DC 125, Carjan N., 
Borocan I.- 

Prisaceanu C-tin 

600 pietruit  

15 DS poz 120 Dobriceni DJ 646 A, Stanca 
Constantin- Chirca 

Constantin 

250 pamant  

TOTAL   9950   
 

 
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   „MODERNIZARE DRUMURI 
DE INTERES LOCAL,CU ENZIMA DE TIP CANADIAN,ÎN 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. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art.44,alin.1 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în  şedinţa ordinara 
aferenta lunii februarie 2017  a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
realizării obiectivului de investiţii   „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL,CU ENZIMA DE TIP CANADIAN,ÎN COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL 
VÂLCEA”,a elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de 
sarcini și a detaliilor de execuție, precum și aprobarea suportarii din bugetul 
local al comunei Stoenesti, judetul Vâlcea, a cofinantarii proiectului,în 
cuantum de 3% din valoarea totala a  devizului general aferent investitiei 
,conform anexei: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
drum 

Sat Vecini Lungime  
-ml- 

Tipul 
drumului 

Observatii 

1 DS poz 139 Zmeuratu DJ 651, Mitrea, 
Cosma- DC 162 

1500 pamant  

2 DS poz 142 Zmeuratu DC 162, Ionescu B.-
Cosma D, 

Dumitrescu S.) 

1500 pamant  

3 DS poz 143 Zmeuratu DC 162, Ionescu- 
Bardac 

500 pamant  

4 DC poz 155 Mogosesti Stefanescu M- Putul 
lui Foarta,Hotar sat 

Barzesti, com 
Barbatesti 

1000 pamant  

5 DS poz 129 Popesti DC 160, Mitrea 800 pamant  
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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 

Gheorghe- Popa 
Moise- Gandac 

Tudor 
6 DS poz 127 Popesti DJ 651, Georgescu 

Ghe(Geta), Mija D-
tru(Fanar)- Punte 

parau  

400 pamant  

7 DS poz 133 Popesti DJ 651, Maciuca, 
Galan, Ovrescu- 

Nicula 

200 pamant  

8 DS poz 130 Popesti DJ 651, Zdrarcea V.- 
Croitoru C. 

400 pamant  

9 DS poz 137 Piscu 
Mare 

DJ 651, Marcu-Rusu 
V 

250 pamant  

10 DS poz 138 Neghinesti DJ 651, Ghitescu C., 
Mitrea C., Tichiuta 
Ion, fost Piav- Buse 

250  pamant  

11 DS poz 197 Gruieri DC 160, Culme 
Dealul Cacovei, 

Vaduva P.- Tanasoiu 
M, spre izlaz 

1500 pamant  

12 DS poz 96 Gruieri DC 125, Gerea M.-
Radutoiu 

300 pamant  

13 DS poz 95 Gruieri DC 125, Tarcob Ion- 
Vaduva Paraschiva 

500 pamant  

14 DS poz 105 Suseni DC 125, Carjan N., 
Borocan I.- 

Prisaceanu C-tin 

600 pietruit  

15 DS poz 120 Dobriceni DJ 646 A, Stanca 
Constantin- Chirca 

Constantin 

250 pamant  

TOTAL   9950   
 

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   „MODERNIZARE DRUMURI 
DE INTERES LOCAL,CU ENZIMA DE TIP CANADIAN,ÎN 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. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art.44,alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 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   „MODERNIZARE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL,CU ENZIMA DE TIP CANADIAN,ÎN COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”,a elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate 
,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție precum și aprobarea suportarii 
din bugetul local al comunei Stoenesti, judetul Vâlcea, a cofinantarii 
proiectului,în cuantum de 3% din valoarea totala a  devizului general aferent 
investitiei,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 februarie 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 art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe 
ordinea de zi a sedinte ordinare  aferente lunii februarie 2017  a proiectului 
de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „DOTARE CU 
CALCULATOARE,VIDEOPROIECTOARE ȘI MOBILIER SCOLAR A SCOLII 
GIMNAZIALE STOENEȘTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA,FINANTAT 
PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020”. 

 
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  „DOTARE CU 
CALCULATOARE,VIDEOPROIECTOARE ȘI MOBILIER SCOLAR A SCOLII 
GIMNAZIALE STOENEȘTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA,FINANTAT 
PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020” 

 
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 art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi 
aprobare în  şedinţa ordinara aferenta lunii februarie 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „DOTARE CU 
CALCULATOARE,VIDEOPROIECTOARE ȘI MOBILIER SCOLAR A SCOLII 
GIMNAZIALE STOENEȘTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA,FINANTAT 
PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020”. 

 
 
 

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  „DOTARE CU 
CALCULATOARE,VIDEOPROIECTOARE ȘI MOBILIER SCOLAR A SCOLII 
GIMNAZIALE STOENEȘTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA,FINANTAT 
PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020” 

 
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 art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 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  „DOTARE CU 
CALCULATOARE,VIDEOPROIECTOARE ȘI MOBILIER SCOLAR A SCOLII 
GIMNAZIALE STOENEȘTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA,FINANTAT 
PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020” 
,supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna februarie 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 art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe 
ordinea de zi a sedinte ordinare  aferente lunii februarie 2017  a proiectului 
de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT STRADAL ÎN 
COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”. 

 
Consilier achizitii publice şi resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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NR……………./…………………2017 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „REABILITARE ȘI 
EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ” 

 
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 art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi 
aprobare în  şedinţa ordinara aferenta lunii februarie 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii  aprobarea 
realizării obiectivului de investiţii  „REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM 
DE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”. 

 
 
 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă 
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NR………………/……………2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „REABILITARE ȘI 
EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ” 

 
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 art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 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  aprobarea realizării obiectivului de 
investiţii  „REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT STRADAL ÎN 
COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,supus spre dezbatere şi aprobare în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna februarie 
2017. 
 

Consilier achizitii publice şi 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. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art.44,alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările 
ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a sedinte ordinare  aferente lunii 
februarie 2017  a proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului 
de investiţii  „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,ÎN SATELE 
STOENEȘTI, BÂRLOGU, BUDURĂȘTI, DOBRICENI,GRUIU,PISCU 
MARE,NEGHINEȘTI, DELENI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”,a 
elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a detaliilor 
de execuție,a elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate ,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,conform anexei: 
Nr 
crt 

Denumirea 
drumului 

Satul Vecini Lungimea 
  m.l. 

Natura 
drumului 

Observatii 

1. Drum satesc 
Poz.122 

Gruiu DJ 651 Baluta T - 
Traina 

560 Pamant  

2 Drum satesc 
Poz.114 

Deleni DJ 651 Ciulea - Galan 700 Pietruit  

3. Drum satesc 
Poz.138 

Neghinesti DJ 651 Ghitescu C – 
Ciontu – Dradan D 

615 Pamant  

4. Drum satesc 
Poz.116 

Piscu-Mare DJ 651 Dragan N – 
Dragan D – Ciocan C 

1000 Pietruit  

5. Drum satesc 
Poz.115 

Dobriceni DJ 646A Garban I – 
Tufeanu N 

465 Pamant  

6. Drum satesc 
Poz.112 

Dobriceni DJ 646A Puica N – 
Ciochina A 

600 Pietruit  

7. Drum tarla Poz.181 Dobriceni DJ 646A Moodoran T – 
Bucataru I 

150 Pamant  

8. Drum tarla Poz.170 Dobriceni DC 125A Deaconu E – 
Lilea E 

150 Pamant  
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9. Drum satesc 
Poz.162 

Dobriceni DJ 646A Matahala D – 
Ciobotea P 

100 Pamant  

10. Drum satesc 
Poz.160 

Barlogu DC 156 Pasare - Rujan 400 Pietruit  

11. Drum satesc 
Poz.165 

Barlogu DC 156 Pelesca Gh – 
most.Sovai Gh 

300 Pietruit  

12. Drum satesc 
Poz.165 

Barlogu DC 156 Enache F – 
Oprescu M 

200 Pamant  

13 Drum satesc 
Poz.155 

Stoenesti DJ 651 Parau Cacava – 
Bobesiu, Ceausu,  
Pasaruica , Nica C 

500 Pietruit  

14 Drum satesc 
Poz.147 

Stoenesti DJ 651 Iordache – 
Cosma Gh 

100 Pamant  

15 Drum satesc 
Poz.153 

Stoenesti DJ 651 Pacsaman G 100 Pamant  

16 Drum satesc Poz.92 Budurasti DJ 6646A Rau – 
Georgescu I 

260 Pamant  

17 Drum tarla Poz.218 Budurasti DJ 646A Biserica 
Budurasti–Moraru C 

100 Pamant  

 TOTAL   6300   
 

 
Consilier achizitii publice şi resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „MODERNIZARE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL,ÎN SATELE STOENEȘTI, BÂRLOGU,BUDURĂȘTI, 
DOBRICENI,GRUIU,PISCU MARE,NEGHINEȘTI, DELENI,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. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art.44,alin.1 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în  şedinţa ordinara 
aferenta lunii februarie 2017  a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
realizării obiectivului de investiţii  „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL,ÎN SATELE STOENEȘTI, BÂRLOGU,BUDURĂȘTI, 
DOBRICENI,GRUIU,PISCU MARE,NEGHINEȘTI, DELENI,COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”,a elaborării și realizării Studiului de 
Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție,a elaborării și 
realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a detaliilor de 
execuție,conform anexei: 

Nr 
crt 

Denumirea 
drumului 

Satul Vecini Lungimea 
  m.l. 

Natura 
drumului 

Observatii 

1. Drum satesc 
Poz.122 

Gruiu DJ 651 Baluta T - 
Traina 

560 Pamant  

2 Drum satesc 
Poz.114 

Deleni DJ 651 Ciulea - Galan 700 Pietruit  

3. Drum satesc 
Poz.138 

Neghinesti DJ 651 Ghitescu C – 
Ciontu – Dradan D 

615 Pamant  

4. Drum satesc 
Poz.116 

Piscu-Mare DJ 651 Dragan N – 
Dragan D – Ciocan C 

1000 Pietruit  

5. Drum satesc 
Poz.115 

Dobriceni DJ 646A Garban I – 
Tufeanu N 

465 Pamant  
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6. Drum satesc 
Poz.112 

Dobriceni DJ 646A Puica N – 
Ciochina A 

600 Pietruit  

7. Drum tarla Poz.181 Dobriceni DJ 646A Moodoran T – 
Bucataru I 

150 Pamant  

8. Drum tarla Poz.170 Dobriceni DC 125A Deaconu E – 
Lilea E 

150 Pamant  

9. Drum satesc 
Poz.162 

Dobriceni DJ 646A Matahala D – 
Ciobotea P 

100 Pamant  

10. Drum satesc 
Poz.160 

Barlogu DC 156 Pasare - Rujan 400 Pietruit  

11. Drum satesc 
Poz.165 

Barlogu DC 156 Pelesca Gh – 
most.Sovai Gh 

300 Pietruit  

12. Drum satesc 
Poz.165 

Barlogu DC 156 Enache F – 
Oprescu M 

200 Pamant  

13 Drum satesc 
Poz.155 

Stoenesti DJ 651 Parau Cacava – 
Bobesiu, Ceausu,  
Pasaruica , Nica C 

500 Pietruit  

14 Drum satesc 
Poz.147 

Stoenesti DJ 651 Iordache – 
Cosma Gh 

100 Pamant  

15 Drum satesc 
Poz.153 

Stoenesti DJ 651 Pacsaman G 100 Pamant  

16 Drum satesc Poz.92 Budurasti DJ 6646A Rau – 
Georgescu I 

260 Pamant  

17 Drum tarla Poz.218 Budurasti DJ 646A Biserica 
Budurasti–Moraru C 

100 Pamant  

 TOTAL   6300   
 
 

 
 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă 
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NR………………/……………2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „MODERNIZARE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL,ÎN SATELE STOENEȘTI, BÂRLOGU,BUDURĂȘTI, 
DOBRICENI,GRUIU,PISCU MARE,NEGHINEȘTI, DELENI,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. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art.44,alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 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  „MODERNIZARE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL,ÎN SATELE STOENEȘTI, BÂRLOGU,BUDURĂȘTI, 
DOBRICENI,GRUIU,PISCU MARE,NEGHINEȘTI, DELENI,COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”,a elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate 
,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 februarie 2017 . 
 

Consilier achizitii publice şi resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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Nr. …………./………….2017                              APROB 
                                      PRIMAR   
                                   GHEORGHE DUMBRAVĂ  
 

REFERAT 
 

În conformitate cu prevederilor prevederile  art.6,alin.1,lit.(l),art.8,alin.1 şi 
art.9,alin.1 lit.(g) din Legea nr.101/2006-Legea serviciului de salubrizare a 
localităților,republicata    Art.6. - (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor 
administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti au competente 
exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea, coordonarea 
si atribuirea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii 
in domeniu: 
      a)stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a 
infrastructurii existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi 
sisteme de salubrizare, in conditiile legii; 
   b)coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor de investitii, in scopul realizarii 
acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare 
economico-sociala a localitatilor, de urbanism, amenajare a teritoriului si de 
mediu; 
   c)elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, 
extinderea si modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerintelor 
impuse de legislatia privind protectia mediului in vigoare; 
   d)participarea la constituirea unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, in 
vederea realizarii unor investitii de interes comun din infrastructura tehnico 
edilitara aferenta serviciului de salubrizare, care se realizeaza in conformitate cu 
Legea nr. 51/2006, republicata; 
   e)delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, 
competitivitate si eficienta, precum si exercitarea atributiilor de administrare 
asupra bunurilor apartinand patrimoniului public sau privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului; 
   f)participarea cu capital sau cu bunuri la societatile reglementate de Legea 
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru prestarea serviciului de salubrizare si/sau pentru realizarea si exploatarea 
infrastructurii aferente; 
   g)contractarea sau garantarea imprumuturilor pentru finantarea programelor 
de investitii din infrastructura aferenta serviciului de salubrizare, pentru 
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extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitari si modernizari; 
   h)elaborarea si aprobarea caietelor de sarcini si a regulamentelor serviciului, 
pe baza caietului de sarcini-cadru si a regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.; 
   i)stabilirea si aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de 
salubrizare, dupa dezbaterea publica a acestora; 
   j)adoptarea masurilor organizatorice necesare pentru implementarea 
sistemului de colectare separata a deseurilor, in vederea transportarii acestora 
catre instalatiile de tratare; 
   k)stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru servicii de 
salubrizare, cu respectarea reglementarilor in vigoare; 
   l)stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator in 
conformitate cu normele metodologice*) elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.; 
   m)medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori si operatorul serviciului 
de salubrizare, la cererea oricareia dintre parti; 
   n)sanctionarea operatorului, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii 
de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de 
performanta ai serviciului de salubrizare; 
   o)monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea 
serviciului de salubrizare; 
   p)plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, in conditiile prevazute 
la lit. k); 
   q)asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligatiile 
operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind 
gestiunea deseurilor de ambalaje, deseurilor de echipamente electrice si 
electronice, bateriilor si acumulatorilor uzati din deseurile municipale, in 
conditiile prevazute de lege. 
   (2) In cazurile de nerespectare de catre operatori a obligatiilor contractuale 
asumate, autoritatile administratiei publice locale pot solicita, pe baza unor 
analize si justificari fundamentate, retragerea licentei de catre A.N.R.S.C., 
penalizari sau daune-interese, pot incasa garantiile de buna executie sau pot 
rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare. 
   (3) Unitatile administrativ-teritoriale pot forma asociatii de dezvoltare 
intercomunitara, in conditiile stabilite de Legea nr. 51/2006, republicata, in 
vederea infiintarii, organizarii si exploatarii in interes comun a serviciului de 
salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investitii comune, specifice 
infrastructurii acestui serviciu. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara astfel 
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infiintate vor actiona in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale 
membre, conform mandatului incredintat de acestea prin documentele 
constitutive ale asociatiei. 
   Art.8. - (1) In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1), 
autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa 
caz. 
   (2) Hotararile autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, 
adoptate in aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instantele de contencios 
administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, in conditiile legii. 
   Art.9. - (1) In exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, 
autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorul serviciului de 
salubrizare, urmatoarele obligatii: 
      a)sa asigure tratament egal pentru toti operatorii serviciilor de salubrizare 
care actioneaza in cadrul unitatii administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului 
Bucuresti sau al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz; 
   b)sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile de interes public, cu 
precadere la acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la 
procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleaga gestiunea serviciului; 
   c)sa aduca la cunostinta publica hotararile si dispozitiile avand ca obiect 
serviciul de salubrizare; 
   d)sa selecteze si sa stabileasca partenerii privati pentru proiectele de asociere 
sau de formare de societati mixte numai in conformitate cu procedurile legale 
specifice fiecarui tip de contract de delegare a gestiunii; 
   e)sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor 
economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decat cele de interes 
public; 
   f)sa acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotararea 
de dare in administrare/hotararea de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si 
electronice, baterii si acumulatori; 
   g)sa aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform 
dispozitiilor legale; 
   h)sa implementeze sistemul de colectare separata a deseurilor. 
   (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa achite operatorilor 
sumele convenite prin contract pentru prestatiile pe care acestia le efectueaza in 
beneficiul intregii comunitati.. 
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Ținând cont de solicitarea majorării  tarifelor pentru activitățile  prestate 
de către operatorului Urban S.A București – Sucursala Rm. Vâlcea în Comuna 
Stoenesti,  nr.40/05 ianuarie 2017 făcute în acest sens de către prestator şi 
înregistrată la Primăria comunei Stoenesti sub nr. 97/06.01.2017, în baza 
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
salubrizare, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.384/2013 în 
ceea ce privește instituirea la data de 01 ianuarie 2017 a taxei de 80 lei/tonă 
pentru deșeurile inerte și periculoase încredințate în vederea eliminării finale 
prin depozitare, taxă care constituie venit pentru Fondul de mediu; 

Faţă de cele expuse, propun introducerea pe ordinea de zi în sedinta 
ordinara aferenta lunii februarie 2017 a  proiectului de hotărâre privitor la 
aprobarea actualizării ,prin majorare, a tarifelor pentru activitățile  de 
precolectare ,colectare și  transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu 
regim special,sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor 
menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea  în comuna Stoenești , 
supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al  comunei Stoeneşti, de la suma 
de 5,96 lei/persoana/luna,fără TVA(7,15 lei/persoana/luna,inclusiv TVA) la suma 
de 8,13lei/persoana/luna fără TVA(10,13 lei/persoana/luna,inclusiv TVA). 
 
 

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

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de  hotărâre privitor la aprobarea  actualizării ,prin majorare, 

a tarifelor pentru activitățile  de precolectare ,colectare și  transportul 
deșeurilor menajere, cu excepția celor cu regim special,sortarea deșeurilor 
menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de către 

SC Urban S.A Rm. Vâlcea  în comuna Stoenești 
 

  
 

În conformitate cu prevederilor prevederile  art.6,alin.1,lit.(l),art.8,alin.1 şi 
art.9,alin.1 lit.(g) din Legea nr.101/2006-Legea serviciului de salubrizare a 
localităților,republicata    Art.6. - (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor 
administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti au competente 
exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea, coordonarea 
si atribuirea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii 
in domeniu: 
      a)stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a 
infrastructurii existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi 
sisteme de salubrizare, in conditiile legii; 
   b)coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor de investitii, in scopul realizarii 
acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare 
economico-sociala a localitatilor, de urbanism, amenajare a teritoriului si de 
mediu; 
   c)elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, 
extinderea si modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerintelor 
impuse de legislatia privind protectia mediului in vigoare; 
   d)participarea la constituirea unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, in 
vederea realizarii unor investitii de interes comun din infrastructura tehnico 
edilitara aferenta serviciului de salubrizare, care se realizeaza in conformitate cu 
Legea nr. 51/2006, republicata; 
   e)delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, 
competitivitate si eficienta, precum si exercitarea atributiilor de administrare 
asupra bunurilor apartinand patrimoniului public sau privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului; 
   f)participarea cu capital sau cu bunuri la societatile reglementate de Legea 
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societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru prestarea serviciului de salubrizare si/sau pentru realizarea si exploatarea 
infrastructurii aferente; 
   g)contractarea sau garantarea imprumuturilor pentru finantarea programelor 
de investitii din infrastructura aferenta serviciului de salubrizare, pentru 
extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitari si modernizari; 
   h)elaborarea si aprobarea caietelor de sarcini si a regulamentelor serviciului, 
pe baza caietului de sarcini-cadru si a regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.; 
   i)stabilirea si aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de 
salubrizare, dupa dezbaterea publica a acestora; 
   j)adoptarea masurilor organizatorice necesare pentru implementarea 
sistemului de colectare separata a deseurilor, in vederea transportarii acestora 
catre instalatiile de tratare; 
   k)stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru servicii de 
salubrizare, cu respectarea reglementarilor in vigoare; 
   l)stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator in 
conformitate cu normele metodologice*) elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.; 
   m)medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori si operatorul serviciului 
de salubrizare, la cererea oricareia dintre parti; 
   n)sanctionarea operatorului, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii 
de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de 
performanta ai serviciului de salubrizare; 
   o)monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea 
serviciului de salubrizare; 
   p)plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, in conditiile prevazute 
la lit. k); 
   q)asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligatiile 
operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind 
gestiunea deseurilor de ambalaje, deseurilor de echipamente electrice si 
electronice, bateriilor si acumulatorilor uzati din deseurile municipale, in 
conditiile prevazute de lege. 
   (2) In cazurile de nerespectare de catre operatori a obligatiilor contractuale 
asumate, autoritatile administratiei publice locale pot solicita, pe baza unor 
analize si justificari fundamentate, retragerea licentei de catre A.N.R.S.C., 
penalizari sau daune-interese, pot incasa garantiile de buna executie sau pot 
rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare. 
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   (3) Unitatile administrativ-teritoriale pot forma asociatii de dezvoltare 
intercomunitara, in conditiile stabilite de Legea nr. 51/2006, republicata, in 
vederea infiintarii, organizarii si exploatarii in interes comun a serviciului de 
salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investitii comune, specifice 
infrastructurii acestui serviciu. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara astfel 
infiintate vor actiona in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale 
membre, conform mandatului incredintat de acestea prin documentele 
constitutive ale asociatiei. 
   Art.8. - (1) In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1), 
autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa 
caz. 
   (2) Hotararile autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, 
adoptate in aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instantele de contencios 
administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, in conditiile legii. 
   Art.9. - (1) In exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, 
autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorul serviciului de 
salubrizare, urmatoarele obligatii: 
      a)sa asigure tratament egal pentru toti operatorii serviciilor de salubrizare 
care actioneaza in cadrul unitatii administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului 
Bucuresti sau al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz; 
   b)sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile de interes public, cu 
precadere la acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la 
procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleaga gestiunea serviciului; 
   c)sa aduca la cunostinta publica hotararile si dispozitiile avand ca obiect 
serviciul de salubrizare; 
   d)sa selecteze si sa stabileasca partenerii privati pentru proiectele de asociere 
sau de formare de societati mixte numai in conformitate cu procedurile legale 
specifice fiecarui tip de contract de delegare a gestiunii; 
   e)sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor 
economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decat cele de interes 
public; 
   f)sa acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotararea 
de dare in administrare/hotararea de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si 
electronice, baterii si acumulatori; 
   g)sa aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform 
dispozitiilor legale; 
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   h)sa implementeze sistemul de colectare separata a deseurilor. 
   (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa achite operatorilor 
sumele convenite prin contract pentru prestatiile pe care acestia le efectueaza in 
beneficiul intregii comunitati.. 

Ținând cont de solicitarea majorării  tarifelor pentru activitățile  prestate 
de către operatorului Urban S.A București – Sucursala Rm. Vâlcea în Comuna 
Stoenesti,  nr.40/05 ianuarie 2017 făcute în acest sens de către prestator şi 
înregistrată la Primăria comunei Stoenesti sub nr. 97/06.01.2017, în baza 
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
salubrizare, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.384/2013 în 
ceea ce privește instituirea la data de 01 ianuarie 2017 a taxei de 80 lei/tonă 
pentru deșeurile inerte și periculoase încredințate în vederea eliminării finale 
prin depozitare, taxă care constituie venit pentru Fondul de mediu; 

Faţă de cele expuse, propun spre dezbatere şi  aprobare  în sedinta 
ordinara aferenta lunii februarie 2017 a proiectului de hotărâre privitor la 
aprobarea actualizării ,prin majorare, a tarifelor pentru activitățile  de 
precolectare ,colectare și  transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu 
regim special,sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor 
menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea  în comuna Stoenești ,  de 
la suma de 5,96 lei/persoana/luna,fără TVA(7,15 lei/persoana/luna,inclusiv TVA) 
la suma de 8,13lei/persoana/luna fără TVA(10,13 lei/persoana/luna,inclusiv 
TVA). 
 
 
 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă 
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NR…………../………….…..2017 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
La proiectul de  hotărâre privitor la aprobarea  actualizării,prin majorare,a 

tarifelor pentru activitățile  de precolectare ,colectare și  transportul 
deșeurilor menajere, cu excepția celor cu regim special,sortarea deșeurilor 
menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de către 

SC Urban S.A Rm. Vâlcea  în comuna Stoenești 
  
 

În conformitate cu prevederilor prevederile  art.6,alin.1,lit.(l),art.8,alin.1 şi 
art.9,alin.1 lit.(g) din Legea nr.101/2006-Legea serviciului de salubrizare a 
localităților,republicata    Art.6. - (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor 
administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti au competente 
exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea, coordonarea 
si atribuirea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii 
in domeniu: 
      a)stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a 
infrastructurii existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi 
sisteme de salubrizare, in conditiile legii; 
   b)coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor de investitii, in scopul realizarii 
acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare 
economico-sociala a localitatilor, de urbanism, amenajare a teritoriului si de 
mediu; 
   c)elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, 
extinderea si modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerintelor 
impuse de legislatia privind protectia mediului in vigoare; 
   d)participarea la constituirea unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, in 
vederea realizarii unor investitii de interes comun din infrastructura tehnico 
edilitara aferenta serviciului de salubrizare, care se realizeaza in conformitate cu 
Legea nr. 51/2006, republicata; 
   e)delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, 
competitivitate si eficienta, precum si exercitarea atributiilor de administrare 
asupra bunurilor apartinand patrimoniului public sau privat al unitatilor 
administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului; 
   f)participarea cu capital sau cu bunuri la societatile reglementate de Legea 
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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pentru prestarea serviciului de salubrizare si/sau pentru realizarea si exploatarea 
infrastructurii aferente; 
   g)contractarea sau garantarea imprumuturilor pentru finantarea programelor 
de investitii din infrastructura aferenta serviciului de salubrizare, pentru 
extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitari si modernizari; 
   h)elaborarea si aprobarea caietelor de sarcini si a regulamentelor serviciului, 
pe baza caietului de sarcini-cadru si a regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.; 
   i)stabilirea si aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de 
salubrizare, dupa dezbaterea publica a acestora; 
   j)adoptarea masurilor organizatorice necesare pentru implementarea 
sistemului de colectare separata a deseurilor, in vederea transportarii acestora 
catre instalatiile de tratare; 
   k)stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru servicii de 
salubrizare, cu respectarea reglementarilor in vigoare; 
   l)stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator in 
conformitate cu normele metodologice*) elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.; 
   m)medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori si operatorul serviciului 
de salubrizare, la cererea oricareia dintre parti; 
   n)sanctionarea operatorului, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii 
de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de 
performanta ai serviciului de salubrizare; 
   o)monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea 
serviciului de salubrizare; 
   p)plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, in conditiile prevazute 
la lit. k); 
   q)asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligatiile 
operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind 
gestiunea deseurilor de ambalaje, deseurilor de echipamente electrice si 
electronice, bateriilor si acumulatorilor uzati din deseurile municipale, in 
conditiile prevazute de lege. 
   (2) In cazurile de nerespectare de catre operatori a obligatiilor contractuale 
asumate, autoritatile administratiei publice locale pot solicita, pe baza unor 
analize si justificari fundamentate, retragerea licentei de catre A.N.R.S.C., 
penalizari sau daune-interese, pot incasa garantiile de buna executie sau pot 
rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare. 
   (3) Unitatile administrativ-teritoriale pot forma asociatii de dezvoltare 
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intercomunitara, in conditiile stabilite de Legea nr. 51/2006, republicata, in 
vederea infiintarii, organizarii si exploatarii in interes comun a serviciului de 
salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investitii comune, specifice 
infrastructurii acestui serviciu. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara astfel 
infiintate vor actiona in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale 
membre, conform mandatului incredintat de acestea prin documentele 
constitutive ale asociatiei. 
   Art.8. - (1) In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1), 
autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa 
caz. 
   (2) Hotararile autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, 
adoptate in aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instantele de contencios 
administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, in conditiile legii. 
   Art.9. - (1) In exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, 
autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorul serviciului de 
salubrizare, urmatoarele obligatii: 
      a)sa asigure tratament egal pentru toti operatorii serviciilor de salubrizare 
care actioneaza in cadrul unitatii administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului 
Bucuresti sau al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz; 
   b)sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile de interes public, cu 
precadere la acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la 
procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleaga gestiunea serviciului; 
   c)sa aduca la cunostinta publica hotararile si dispozitiile avand ca obiect 
serviciul de salubrizare; 
   d)sa selecteze si sa stabileasca partenerii privati pentru proiectele de asociere 
sau de formare de societati mixte numai in conformitate cu procedurile legale 
specifice fiecarui tip de contract de delegare a gestiunii; 
   e)sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor 
economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decat cele de interes 
public; 
   f)sa acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotararea 
de dare in administrare/hotararea de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si 
electronice, baterii si acumulatori; 
   g)sa aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform 
dispozitiilor legale; 
   h)sa implementeze sistemul de colectare separata a deseurilor. 
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   (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa achite operatorilor 
sumele convenite prin contract pentru prestatiile pe care acestia le efectueaza in 
beneficiul intregii comunitati.. 

Ținând cont de solicitarea majorării  tarifelor pentru activitățile  prestate 
de către operatorului Urban S.A București – Sucursala Rm. Vâlcea în Comuna 
Stoenesti,  nr.40/05 ianuarie 2017 făcute în acest sens de către prestator şi 
înregistrată la Primăria comunei Stoenesti sub nr. 97/06.01.2017, în baza 
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
salubrizare, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.384/2013 în 
ceea ce privește instituirea la data de 01 ianuarie 2017 a taxei de 80 lei/tonă 
pentru deșeurile inerte și periculoase încredințate în vederea eliminării finale 
prin depozitare, taxă care constituie venit pentru Fondul de mediu; 

Faţă de cele expuse, propun spre  aprobare proiectul de hotărâre privitor 
la aprobarea actualizării ,prin majorare, a tarifelor pentru activitățile  de 
precolectare ,colectare și  transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu 
regim special,sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor 
menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea  în comuna Stoenești , 
supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al  comunei Stoeneşti în şedinţa 
ordinară din luna februarie 2017, de la suma de 5,96 lei/persoana/luna,fără 
TVA(7,15 lei/persoana/luna,inclusiv TVA) la suma de 8,13lei/persoana/luna fără 
TVA(10,13 lei/persoana/luna,inclusiv TVA). 
 
 

 
Consilier juridic 

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

REFERAT 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor coroborate cu cele ale Ordinulului nr. 132/2007 al 
Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a 
Planului de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de analiza si acoperire a 
riscurilor, denumit in continuare PAAR, cuprinde riscurile potentiale identificate 
la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, masurile, actiunile si resursele 
necesare pentru managementul riscurilor respective.  
 Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii 
implicati a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa 
aparitia unei situatii de urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune 
pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si 
de a asigura un raspuns . Obiectivele PAAR sunt:  
   a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin 
evitarea manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea 
consecintelor lor, in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii 
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;  
   b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte 
destinate asigurarii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea 
situatiilor de urgenta;  
   c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea 
planurilor operative;  
   d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si 
gestionarii situatiilor de urgenta. 
 Faţă de cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare in sedinta 
ordinara din luna februarie 2017, proiectul de hotarare privind reactualizarea 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului 
local pentru situaţii de urgenţă al comunei Stoeneşti pentru anul 2016 
 
Consilier juridic        Sef S.V.S.U. 
  Cosma Ioan      Diaconescu Constantin-Valentin 
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NR……………/……………...2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 

al comunei Stoeneşti  pentru anul 2017 
 
 Prin proiectul de hotarare anexat se propune reactualizarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local 
pentru situaţii de urgenţă al comunei Stoeneşti pentru anul 2016.  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor coroborate cu cele ale Ordinulului nr. 132/2007 al 
Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a 
Planului de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de analiza si acoperire a 
riscurilor, denumit in continuare PAAR, cuprinde riscurile potentiale identificate 
la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, masurile, actiunile si resursele 
necesare pentru managementul riscurilor respective.  
 Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii 
implicati a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa 
aparitia unei situatii de urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune 
pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si 
de a asigura un raspuns . Obiectivele PAAR sunt:  
   a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin 
evitarea manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea 
consecintelor lor, in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii 
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;  
   b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte 
destinate asigurarii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea 
situatiilor de urgenta;  
   c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea 
planurilor operative;  
   d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si 
gestionarii situatiilor de urgenta. 
 Faţă de cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare in sedinta 
ordinara din luna februarie 2017, proiectul de hotarare privind reactualizarea 
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Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului 
local pentru situaţii de urgenţă al comunei Stoeneşti pentru anul 2017. 

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

La proiectul de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 

al comunei Stoeneşti 
 
 Prin  expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul 
comunei Stoeneşti se propune reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 
al comunei Stoeneşti. 
 Propunerea respecta prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor coroborate cu cele ale Ordinulului nr. 132/2007 al 
Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a 
Planului de analiza si acoperire a riscurilor, potrivit cărora Planul de analiza si 
acoperire a riscurilor, denumit in continuare PAAR, cuprinde riscurile potentiale 
identificate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, masurile, actiunile si 
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.  Scopurile PAAR 
sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicati a sarcinilor si 
atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa aparitia unei situatii de 
urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si 
gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un 
raspuns. 
 De asemenea, proiectul de hotărâre respectă dispoziţiile Legii nr.215/2001 
în temeiul cărora consiliul local exercită atribuţii în ceea ce priveste asigurarea 
cadrului necesar furnizării către cetăţeni a serviciilor publice privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă. 
 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 
februarie 2017,a proiectului de hotărâre privind reactualizarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local 
pentru situaţii de urgenţă al comunei Stoeneşti. 
 
Consilier juridic        Sef S.V.S.U. 
 Cosma Ioan      Diaconescu Constantin-Valentin 
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REFERAT 
În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu art.28, 
alin.3, din H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
 a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
si completările ulterioare,coroborat  cu art.36 , alin.9  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
planului de lucrări de interes local  ce se vor desfăşura în anul 2017, cu 
beneficiarii Legii nr.416/2001 , supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al  
comunei Stoeneşti în şedinţa ordinară din luna februarie 2017,după cum 
urmează: 

- Curatirea santurilor aflate de-a lungul drumurilor judetene si comunale 
de aluviuni si vegetatie ierboasa in vederea scurgerii in conditii normale a apei 
provenite din precipitatii ; 
 - Curatirea de maracinisuri si arbusti a zonei de siguranta a drumurilor 
judetene si locale; 
 - Imprastierea balastrului, a macadamului si a altor materiale pe 
platformele drumurilor judetene si locale ; 
 - Decolmatarea capetelor de pod si a tuburilor, de materiale adunate care 
impiedica scurgerea corespunzatoare a apei din santuri ; 
 - Incarcarea  manuala a remorcilor cu materialele ce urmeaza a fi 
imprastiate pe platforma drumurilor mai ales pietre ; 
 - Strangerea pietrelor din vaile mai mari existente in comuna respectiv 
Dobriceni (Govora), Sarata, Cacova pentru a fi folosite pentru drumuri ; 
 - Imprastierea materialului antiderapant pe drumuri in timpul ierii ; 
 - Curatirea de zapada si gheata a trotuarelor din curtile institutiilor publice: 
scoli, gradinite, dispensare, primarie; 
 - Indepartarea zapezii si a ghetii de pe drumurile aflate in    fata 
institutiilor publice ; 
 - Igienizarea vailor Govora(Dobriceni), Sarata si Cacova prin colectarea 
deseurilor aruncate pe maluri si in albiile lor ; 
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 - Decolmatarea vailor principale pentru evitarea inundatiilor din timpul 
precipitatiilor bogate ; 
 - Actiuni trimestriale de curatenie generala a fiecarui sat prin colectarea 
selectiva a deseurilor aflate pe marginea drumurilor sau in alte locuri nepermise 
; 
 - Cositul vegetatiei din curtile institutiilor publice : camine culturale, 
gradinite, scoli ; 
 - Amenajarea parcurilor cu arbusti si vegetatie  florala din satele Stoeneşti 
si Dobriceni ; 

- Lucrari pentru intretinerea spatiului verde in parcurile  amenajate in 
satele Stoeneşti si Dobriceni ; 

- Plantarea de arbori pe terenurile virane existente in amonte; 
- Taiatul si spartul lemnelor la institutiile publice: primarie, scoli, gradinite, 

punct sanitar Dobriceni ; 
- Depozitatul lemnelor la institutiile publice ; 
- Curatatul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public ; 
- Sapatul si varuitul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public; 
- Recoltarea fructelor de pe domeniul public ; 
-  Curatarea drumurilor asfaltate acolo unde se afla diverse materiale 

aduse prin viituri ; 
-  Curatenie generala a  Caminelor Culturale situate pe raza comunei 
Stoenesti,de cate ori este cazul. 
 

Referent asistent social 
Moraru-Ciochina Rodica 
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NR…………/………………...2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local  ce 

se vor desfăşura în anul 2017, cu beneficiarii Legii nr.416/2001 
 
 În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu art.28, 
alin.3, din H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
 a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
si completările ulterioare,coroborat  cu art.36 , alin.9  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
planului de lucrări de interes local  ce se vor desfăşura în anul 2017, cu 
beneficiarii Legii nr.416/2001 , supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al  
comunei Stoeneşti în şedinţa ordinară din luna februarie 2017,după cum 
urmează: 

- Curatirea santurilor aflate de-a lungul drumurilor judetene si comunale 
de aluviuni si vegetatie ierboasa in vederea scurgerii in conditii normale a apei 
provenite din precipitatii ; 
 - Curatirea de maracinisuri si arbusti a zonei de siguranta a drumurilor 
judetene si locale; 
 - Imprastierea balastrului, a macadamului si a altor materiale pe 
platformele drumurilor judetene si locale ; 
 - Decolmatarea capetelor de pod si a tuburilor, de materiale adunate care 
impiedica scurgerea corespunzatoare a apei din santuri ; 
 - Incarcarea  manuala a remorcilor cu materialele ce urmeaza a fi 
imprastiate pe platforma drumurilor mai ales pietre ; 
 - Strangerea pietrelor din vaile mai mari existente in comuna respectiv 
Dobriceni (Govora), Sarata, Cacova pentru a fi folosite pentru drumuri ; 
 - Imprastierea materialului antiderapant pe drumuri in timpul ierii ; 
 - Curatirea de zapada si gheata a trotuarelor din curtile institutiilor publice: 
scoli, gradinite, dispensare, primarie; 
 - Indepartarea zapezii si a ghetii de pe drumurile aflate in    fata 
institutiilor publice ; 
 - Igienizarea vailor Govora(Dobriceni), Sarata si Cacova prin colectarea 
deseurilor aruncate pe maluri si in albiile lor ; 
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 - Decolmatarea vailor principale pentru evitarea inundatiilor din timpul 
precipitatiilor bogate ; 
 - Actiuni trimestriale de curatenie generala a fiecarui sat prin colectarea 
selectiva a deseurilor aflate pe marginea drumurilor sau in alte locuri nepermise 
; 
 - Cositul vegetatiei din curtile institutiilor publice : camine culturale, 
gradinite, scoli ; 
 - Amenajarea parcurilor cu arbusti si vegetatie  florala din satele Stoeneşti 
si Dobriceni ; 

- Lucrari pentru intretinerea spatiului verde in parcurile  amenajate in 
satele Stoeneşti si Dobriceni ; 

- Plantarea de arbori pe terenurile virane existente in amonte; 
- Taiatul si spartul lemnelor la institutiile publice: primarie, scoli, gradinite, 

punct sanitar Dobriceni ; 
- Depozitatul lemnelor la institutiile publice ; 
- Curatatul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public ; 
- Sapatul si varuitul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public; 
- Recoltarea fructelor de pe domeniul public ; 
-  Curatarea drumurilor asfaltate acolo unde se afla diverse materiale 

aduse prin viituri ; 
-  Curatenie generala a  Caminelor Culturale situate pe raza comunei 
Stoenesti,de cate ori este cazul. 
 
 

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

La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local  ce 
se vor desfăşura în anul 2017, cu beneficiarii Legii nr.416/2001 

 
 

În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu art.28, 
alin.3, din H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
 a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
si completările ulterioare,coroborat  cu art.36 , alin.9  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propun  spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
planului de lucrări de interes local  ce se vor desfăşura în anul 2017 cu 
beneficiarii Legii nr.416/2001, în şedinţa ordinară din luna februarie 2017 a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti . 
 
 

Referent asistent social 
Moraru-Ciochina Rodica 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA aprobarea Contului anual de 
execuţie  a bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  

31 decembrie 2016 
 

 Avand in vedere dispozitiile art 20,alin.1,lit.(c )si art. 57,alin. 1 din Legea 
nr. din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare,respectiv „ Art. 20. - (1) Autoritatile administratiei publice 
locale au urmatoarele competente si responsabilitati in ceea ce priveste 
finantele publice locale:  
   a) elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la 
termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;  
   b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si 
taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri ale unitatilor administrativ-
teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, in conditiile legii;  
   c) urmarirea si raportarea executiei bugetelor locale, precum si rectificarea 
acestora, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;  
   d) stabilirea si urmarirea modului de prestare a activitatilor din domeniul 
serviciilor publice de interes local, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor 
servicii in raspunderea unor operatori economici specializati ori servicii publice 
de interes local, urmarindu-se eficientizarea acestora in beneficiul colectivitatilor 
locale;  
   e) administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica si privata a 
unitatilor administrativ-teritoriale;  
   f) contractarea directa de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, 
mediu si lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate 
din acestea;  
   g) garantarea de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si 
lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din 
imprumuturile respective de catre beneficiari;  
   h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul executiei bugetare, in 
conditii de eficienta;  
   i) stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor 
publice locale;  
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   j) elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de 
dezvoltare in perspectiva a unitatilor administrativ-teritoriale ca baza a 
gestionarii bugetelor locale anuale;  
   k) indeplinirea si a altor atributii, competente si responsabilitati prevazute de 
dispozitiile legale.  
   (2) Presedintilor consiliilor judetene li se aplica prevederile prezentei legi, 
similar cu autoritatile executive.” si „Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de 
credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 
data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor 
prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:  
   a) la venituri:  
   - prevederi bugetare initiale;  
   - prevederi bugetare definitive;  
   - incasari realizate;  
   b) la cheltuieli:  
   - credite bugetare initiale;  
   - credite bugetare definitive;  
   - plati efectuate. ” 

Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna februarie 2017 proiectul de 
hotărâre aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local la venituri şi 
cheltuieli la de 31  decembrie 2016,conform anexei. 

 
Primar 

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

RAPORT DE SPECIALITATE 
 LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA aprobarea Contului anual de 

execuţie  a bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  
31 decembrie 2016 

 
 

Avand in vedere dispozitiile art 20,alin.1,lit.(c )si art. 57,alin. 1 din Legea 
nr. din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare,respectiv „ Art. 20. - (1) Autoritatile administratiei publice 
locale au urmatoarele competente si responsabilitati in ceea ce priveste 
finantele publice locale:  
   a) elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la 
termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;  
   b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si 
taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri ale unitatilor administrativ-
teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, in conditiile legii;  
   c) urmarirea si raportarea executiei bugetelor locale, precum si rectificarea 
acestora, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;  
   d) stabilirea si urmarirea modului de prestare a activitatilor din domeniul 
serviciilor publice de interes local, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor 
servicii in raspunderea unor operatori economici specializati ori servicii publice 
de interes local, urmarindu-se eficientizarea acestora in beneficiul colectivitatilor 
locale;  
   e) administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica si privata a 
unitatilor administrativ-teritoriale;  
   f) contractarea directa de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, 
mediu si lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate 
din acestea;  
   g) garantarea de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si 
lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din 
imprumuturile respective de catre beneficiari;  
   h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul executiei bugetare, in 
conditii de eficienta;  
   i) stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor 
publice locale;  
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   j) elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de 
dezvoltare in perspectiva a unitatilor administrativ-teritoriale ca baza a 
gestionarii bugetelor locale anuale;  
   k) indeplinirea si a altor atributii, competente si responsabilitati prevazute de 
dispozitiile legale.  
   (2) Presedintilor consiliilor judetene li se aplica prevederile prezentei legi, 
similar cu autoritatile executive.” si „Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de 
credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 
data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor 
prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:  
   a) la venituri:  
   - prevederi bugetare initiale;  
   - prevederi bugetare definitive;  
   - incasari realizate;  
   b) la cheltuieli:  
   - credite bugetare initiale;  
   - credite bugetare definitive;  
   - plati efectuate. ” 

Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare  proiectul de hotărâre 
aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local la venituri şi cheltuieli la 
de 31 ianuarie 2016 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
din luna februarie 2017.    
 
 

Consilier (contabil) 
Tatulescu  Nicoleta 
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NR……….……/……………2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND însuşirea  raportului asupra gestionarii 

bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti 
 

 
 

 
 Avand in vedere art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Art. 122. - 
Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezinta anual de catre 
primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei 
gestionarii bunurilor.” propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna februarie 2017   proiectul de 
hotărâre privind aprobarea raportului asupra gestionarii bunurilor care aparţin 
comunei Stoeneşti. 
 
 
 

 
Primar 

GHEORGHE DUMBRAVĂ  
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NR…………/…………2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND însuşirea  raportului asupra gestionarii 

bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti 
 

 
 

 
 Avand in vedere art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Art. 122. - 
Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezinta anual de catre 
primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei 
gestionarii bunurilor.” propun spre dezbatere şi aprobare   proiectul de hotărâre 
privind aprobarea raportului asupra gestionarii bunurilor care aparţin comunei 
Stoeneşti în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
februarie 2017. 
 
 
 

 
Contabil 

Tatulescu Nicoleta 
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