
 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr………/………..2019                    SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
 

REFERAT 
 
 

 În conformitate 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.50/2019  a bugetului de stat pentru anul 2019,cu 
modificările și completările  ,coroborate cu art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,propun introducerea pe 
ordinea de zi a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din 
luna noiembrie 2019, a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2019, conform anexei: 
   DENUMIRE                        
VENITURI  
 

   SUMA  
 
-mii lei- 
 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA 
-mii lei-  

    

TOTAL VENITURI      TOTAL CHELTUIELI                    

 
CONSILIER(Contabil) 

TATULESCU NICOLETA 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR……………..../……………….2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
rectificarea bugetului local  pe anul 2019 

 
În conformitate 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.50/2019  a bugetului de stat pentru anul 2019,cu 
modificările și completările  ,coroborate cu art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,propun spre dezbatere şi 
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
noiembrie 2019, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 
2019, conform anexei: 
   DENUMIRE                        
VENITURI  
 

   SUMA  
 
-mii lei- 
 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA 
-mii lei-  

    

TOTAL VENITURI     + 0,00                          TOTAL CHELTUIELI                   + 0,00             
 

 
INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR………………/……………2019 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
rectificarea bugetului local  pe anul 2019 

 
În conformitate 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.50/2019  a bugetului de stat pentru anul 2019,cu 
modificările și completările  ,coroborate cu art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,propun spre aprobare  
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019,  în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna noiembrie 
2019. 

 
CONSILIER(Contabil) 

TATULESCU NICOLETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr…………/…………..2019               SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 
În conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2, art.19,alin.1-4, 

art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale,coroborate cu 
prevederile H.G. nr. 72/2013  privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 
costului standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin 
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,cu modificările şi completările 
ulterioare şi cu prevederile art.24 si art.25,alin.1 din  ORDINUL Nr. 5090/2019 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul 
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati  in 
unitatile de invatamant particular, precum si emiterea  avizului conform in vederea organizarii 
retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021; 

Ținând cont de adresa nr.985/28.11.2019  a Scolii Gimnaziale Stoeneşti prin s-a  
aprobat în Consiliul Profesoral și în    Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale  
Stoeneşti reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru  anul școlar 2020-2021; 

Fata de cele prezentate, propun introducerea pe ordinea de zi , spre dezbatere şi 
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna decembrie 
2019,a    proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2020-2021,după cum urmeză: 

1 Școala Gimnazială Stoeneşti,sat Stoeneşti,comuna 
Stoeneşti-cu clasele:pregătitoare-a VIII-a-9 clase 

Unitate cu personalitate 
juridica(PJ) 

2 Grădinița cu program normal Stoeneşti,sat 
Stoeneşti, comuna Stoeneşti -12 preșcolari 

Structura arondata(AR) 

3 Grădinița cu program normal Dobriceni,sat 
Dobriceni, comuna Stoeneşti-26 preșcolari 

Structura arondata(AR) 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR………………./……….………2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna 
Stoeneşti, pentru anul şcolar 2020-2021 

 
În conformitate cu conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2, 

art.19,alin.1-4, art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei 
naţionale,coroborate cu prevederile H.G. nr. 72/2013  privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării 
de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, 
din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preșcolar,cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art.24 si art.25,alin.1 
din  ORDINUL Nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, 
prescolari si elevi scolarizati  in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea  avizului 
conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 
scolar 2020-2021; 

Ținând cont de adresa nr.985/28.11.2019  a Scolii Gimnaziale Stoeneşti prin s-a  
aprobat în Consiliul Profesoral și în    Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale  
Stoeneşti reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru  anul școlar 2020-2021; 

Fata de cele prezentate, propun  spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna decembrie 2019,a    proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2020-2021,după cum urmeză: 

1 Școala Gimnazială Stoeneşti,sat Stoeneşti,comuna 
Stoeneşti-cu clasele:pregătitoare-a VIII-a-9 clase 

Unitate cu personalitate 
juridica(PJ) 

2 Grădinița cu program normal Stoeneşti,sat 
Stoeneşti, comuna Stoeneşti -12 preșcolari 

Structura arondata(AR) 

3 Grădinița cu program normal Dobriceni,sat 
Dobriceni, comuna Stoeneşti-26 preșcolari 

Structura arondata(AR) 

 
INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  

 
 
 
 
 



 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………..…./………..……2019 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND  

Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru 
anul şcolar 2020-2021 

 
În conformitate cu conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2, 

art.19,alin.1-4, art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei 
naţionale,coroborate cu prevederile H.G. nr. 72/2013  privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării 
de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, 
din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preșcolar,cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art.24 si art.25,alin.1 
din  ORDINUL Nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, 
prescolari si elevi scolarizati  in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea  avizului 
conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 
scolar 2020-2021; 

Ținând cont de adresa nr.985/28.11.2019  a Scolii Gimnaziale Stoeneşti prin s-a  
aprobat în Consiliul Profesoral și în    Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale  
Stoeneşti reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru  anul școlar 2020-2021; 

Fata de cele prezentate, propun  spre  aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna decembrie 2019,a    proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru 
anul şcolar 2020-2021. 

 
 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr…………/…………..2019              SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 
În conformitate cu prevederile art.129,alin.4,lit.(a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun 
introducerea pe ordinea de zi , spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna decembrie  2019,a    proiectului 
de hotărâre privind aprobarea  cheltuielilor în suma de  15.000 lei  din bugetul 
local al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul   
2019. 
 

Consilier achiziții publice  
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR………………./……….………2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND  

aprobarea  cheltuielilor în suma de  15.000 lei  din bugetul local al 
comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul   
2019 

 
În conformitate cu prevederile art.129,alin.4,lit.(a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun 
spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna decembrie  2019  proiectul de hotărâre privind aprobarea  
cheltuielilor în suma de  15.000 lei  din bugetul local al comunei Stoeneşti , 
pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul   2019. 

 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………..…./………..……2019 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea  cheltuielilor în suma de  15.000 lei  din bugetul local al 
comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul   

2019 
 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.4,lit.(a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ,avizez 
favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea  cheltuielilor în suma de  
15.000 lei  din bugetul local al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  
de iarna “ în anul   2019, propus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară 
a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna decembrie  2019  . 

 
Consilier achiziții publice şi resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr…………/…………..2019               SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 
În  conformitate cu prevederile : 

1. art.106, art.123 – 129, art.131-141, art.201 – 204, art.206-208, 
art.211-212, art.216-241, art.632 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare; 

2. cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice 
si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3. Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si 
demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, 
precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Fata de cele prezentate, propun introducerea pe ordinea de zi , spre 
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna decembrie 2019,a    proiectului de hotărâre privind revizuirea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei 
Stoenești,conform OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare. 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doc:1030016102/1
doc:1070014402/32


 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR………………./……….………2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Local al comunei Stoenești 

 
În  conformitate cu prevederile : 
1. art.106, art.123 – 129, art.131-141, art.201 – 204, art.206-208, 

art.211-212, art.216-241, art.632 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare; 

2. cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice 
si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3. Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si 
demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, 
precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Fata de cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna decembrie 2019,a    
proiectului de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al comunei Stoenești,conform OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare. 

 
                                        INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  

 
 
 
 
 
 
 
 

doc:1030016102/1
doc:1070014402/32


 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………..…./………..……2019 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND  

revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al 
comunei Stoenești 

 
În  conformitate cu prevederile : 

1. art.106, art.123 – 129, art.131-141, art.201 – 204, art.206-208, 
art.211-212, art.216-241, art.632 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare; 

2. cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice 
si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3. Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si 
demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, 
precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna decembrie 2019,a    proiectului 
de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local al comunei Stoenești,conform OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 

 
 
 
 
 
 
 

doc:1030016102/1
doc:1070014402/32


 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR. …………….…/……………...2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii 

„Reabilitare Cămin Cultural in satul Dobriceni,comuna Stoeneati,județul Vâlcea”, 
a elaborarii si realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de 

executie 
 

In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m) 
din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 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 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  va supun spre dezbatere și aprobare pe  
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii decembrie 2019 a proiectului de 
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii:”Reparatii 
curente la Scoala Gimnaziala Dobriceni, comuna Stoenesti, judetul 
Valcea”. 

INITIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR. ………..…..…/………..….2019 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii 

„Reabilitare Cămin Cultural in satul Dobriceni,comuna Stoeneati,județul Vâlcea”, 
a elaborarii si realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de 

executie 
 

In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m) 
din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 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 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  propun spre aprobare  a proiectului de 
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii:”Reparatii 
curente la Scoala Gimnaziala Dobriceni, comuna Stoenesti, judetul 
Valcea”. 

 
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  

DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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NR. …………….…/……………...2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizarii obiectivului de 

investitii „Reabilitare parcare Camin Cultural Dobriceni,comuna Stoeneati,județul 
Vâlcea”, a elaborarii si realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a 
detaliilor de executie 

 
 

In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m) din 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 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 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  va supun spre dezbatere și aprobare pe  
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii decembrie 2019 a proiectului de 
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare 
parcare Camin Cultural Dobriceni,comuna Stoeneati,județul Vâlcea”, a elaborarii 
si realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie . 

 
INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  
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NR. ………..…..…/………..….2019 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizarii obiectivului de 

investitii „Reabilitare parcare Camin Cultural Dobriceni,comuna Stoeneati,județul 
Vâlcea”, a elaborarii si realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a 
detaliilor de executie 

 
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m) 

din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 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 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  propun spre aprobare  a proiectului de 
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare 
parcare Camin Cultural Dobriceni,comuna Stoeneati,județul Vâlcea”, a elaborarii 
si realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie. 

 
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  

DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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NR. …………….…/……………...2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizarii obiectivului de 

investitii „Reabilitare parcare Dispensar Medical Stoenesti,comuna 
Stoeneati,județul Vâlcea”, a elaborarii si realizarii proiectului tehnic,a caietului de 
sarcini și a detaliilor de executie 

 
 

In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m) 
din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 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 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  va supun spre dezbatere și aprobare pe  
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii decembrie 2019 a proiectului de 
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii aprobarea 
realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare parcare Dispensar Medical 
Stoenesti,comuna Stoeneati,județul Vâlcea”, a elaborarii si realizarii proiectului 
tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie. 

 
INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  
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NR. ………..…..…/………..….2019 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea aprobarea realizarii 

obiectivului de investitii „Reabilitare parcare Dispensar Medical 
Stoenesti,comuna Stoeneati,județul Vâlcea”, a elaborarii si realizarii proiectului 
tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie 

 
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m) 

din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 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 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  propun spre aprobare  a proiectului de 
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare 
parcare Dispensar Medical Stoenesti,comuna Stoeneati,județul Vâlcea”, a 
elaborarii si realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de 
executie. 

 
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  

DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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NR. …………….…/……………...2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizării obiectivului de 

investiții „Asfaltare drumuri sătești în lungime totală de 11,10 km în comuna 
Stoenești ,județul Vâlcea ”, a elaborării si realizării Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție(DALI),expertiza tehnică, studii de teren și documentații 
de obținere avize/acorduri autorizații 

 
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m) 

din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 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 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  va supun spre dezbatere și aprobare pe  
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii decembrie 2019 a proiectului de 
hotarare privitor la aprobarea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare 
drumuri sătești în lungime totală de 11,10 km în comuna Stoenești ,județul 
Vâlcea ”, a elaborării si realizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție(DALI),expertiza tehnică, studii de teren și documentații de obținere 
avize/acorduri autorizații. 

 
INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  
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NR. ………..…..…/………..….2019 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizării obiectivului de 

investiții „Asfaltare drumuri sătești în lungime totală de 11,10 km în comuna 
Stoenești ,județul Vâlcea ”, a elaborării si realizării Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție(DALI),expertiza tehnică, studii de teren și documentații 
de obținere avize/acorduri autorizații 

 
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m) 

din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 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 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  propun spre aprobare  a proiectului de 
hotarare privitor la aprobarea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare 
drumuri sătești în lungime totală de 11,10 km în comuna Stoenești ,județul 
Vâlcea ”, a elaborării si realizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție(DALI),expertiza tehnică, studii de teren și documentații de obținere 
avize/acorduri autorizații. 

 
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  

DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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Nr. …………./………….2019                             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; 

doc:1060005102/32
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   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 
intercomunitara, in conditiile stabilite de Legea nr. 51/2006, republicata, in 
vederea infiintarii, organizarii si exploatarii in interes comun a serviciului de 

doc:1060005102/32
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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. 
   (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa achite operatorilor 
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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.4111/21.11.2019 făcute în acest sens de către prestator şi 
înregistrată la Primăria comunei Stoenesti sub nr. 7134/30.102018, în baza 
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
salubrizare, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG NR.48/2018 în 
ceea ce privește instituirea la data de 01 ianuarie 2020 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,precum și a 
majorarii a celorlalte preturi la carburanti și forta de munca; 

Faţă de cele expuse, propun introducerea pe ordinea de zi în sedinta 
ordinara aferenta lunii decembrie 2019  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,începand cu 01 ianuarie 2020, după cum urmeză: 

- 14,79 lei/persoana/luna fără TVA(17,60 lei/persoana/luna,inclusiv TVA).  
177,43 lei/mc persoana juridica ,exclusiv TVA. 

 
 

Viceprimar 
Chelcea Gheorghe 
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Nr………../…….……..2019 
 

REFERAT DE APROBARE  
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 
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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 
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., 
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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 
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; 
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   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.. 

Ținând cont de solicitarea majorării  tarifelor pentru activitățile  prestate 
de către operatorului Urban S.A București – Sucursala Rm. Vâlcea în Comuna 
Stoenesti,  nr.4111/21.11.2019 făcute în acest sens de către prestator şi 
înregistrată la Primăria comunei Stoenesti sub nr. 7134/30.102018, în baza 
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
salubrizare, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG NR.48/2018 în 
ceea ce privește instituirea la data de 01 ianuarie 2020 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,precum și a 
majorarii a celorlalte preturi la carburanti și forta de munca; 

Faţă de cele expuse, propun introducerea pe ordinea de zi în sedinta 
ordinara aferenta lunii decembrie 2019  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,începand cu 01 ianuarie 2020, după cum urmeză: 

- 14,79 lei/persoana/luna fără TVA(17,60 lei/persoana/luna,inclusiv TVA).  
177,43 lei/mc persoana juridica ,exclusiv TVA 
 

 
 
 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă 
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NR…………../………….…..2019 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
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 
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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 
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., 
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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 
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; 
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   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.. 

Ținând cont de solicitarea majorării  tarifelor pentru activitățile  prestate 
de către operatorului Urban S.A București – Sucursala Rm. Vâlcea în Comuna 
Stoenesti,  nr.4111/21.11.2019 făcute în acest sens de către prestator şi 
înregistrată la Primăria comunei Stoenesti sub nr. 7134/30.102018, în baza 
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de 
salubrizare, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG NR.48/2018 în 
ceea ce privește instituirea la data de 01 ianuarie 2020 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,precum și a 
majorarii a celorlalte preturi la carburanti și forta de munca; 

Faţă de cele expuse, propun spre aprobare  în sedinta ordinara aferenta 
lunii decembrie 2019  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,începand cu 01 ianuarie 
2020, după cum urmeză: 

- 14,79 lei/persoana/luna fără TVA(17,60 lei/persoana/luna,inclusiv TVA).  
- 177,43 lei/mc persoana juridica ,exclusiv TVA. 

 
 

 
Viceprimar, 

Chelcea Gheorghe 
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