
 
 
 

          

                   

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……../…….…2016                     SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

Având în vedere cu  prevederile art. 19, alin. 2  și art.58 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare , 
ale   Legii nr.339/2015  a bugetului de stat pentru anul 2016, cu modificările și 
completările ulterioare,coroborate cu art.36, alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, va rog să aprobaţi rectificarea bugetului local al comunei 
Stoeneşti pe anul 2016,în şedinţa ordinara aferenta lunii septembrie 2016,conform 
anexei: 

 
DENUMIRE                      
VENITURI 

 

SUMA 
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI SUMA 
-mii lei- 

110202 Sume 
def.TVA cheltuieli 
descentralizate-
Sume ptr.aplicarea 
Legii 85/2016 in 
unitatile de 
invatamant din care 
: 
-Transa de 5 % 
diferente salariale 
-Diferente salarii 
personal pensionat  
 Salarii invatamant   
trim.III    
           Trim.IV 
Asistenti personali 
pers.handicap grav 
    Tr.III 
    Tr.IV 

+ 143 ,00 
 
 
 
  
 
 
 
+ 30,00 
 
+ 113,00 
 
  
 + 15,00 
  -15,00 
 
 
 + 94,00 
 - 94,00 
 
 

Cap.65.02 Invatamant  
Art.10 cheltuieli personal 
     Trim .III diferente salarii 
       Salarii Trim III   
                  Trim.IV 
  Cap.68.02 Asistenta sociala 
   Art.57 Transferuri 
Al.570201 Ajutoare sociale in 
numerar 
     Tr.III 
     Tr.IV 

  + 143,00 
 
  + 143,00 
  +15,00     
  - 15,00 
      0 
 
 
  
+ 94,00 
 - 94,00 
 
 

TOTAL 
VENITURI 

+ 143,00 TOTAL CHELTUIELI +  143,00 
 

CONSILIER 
TATULESCU NICOLETA 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

NR………../……….2016 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
rectificarea bugetului local  pe anul 2016 

 
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(a) din Legea nr.215/2001 

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

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna septembrie 2016 proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2016, conform anexei: 

DENUMIRE                      
VENITURI 

 

SUMA 
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI SUMA 
-mii lei- 

110202 Sume 
def.TVA cheltuieli 
descentralizate-
Sume ptr.aplicarea 
Legii 85/2016 in 
unitatile de 
invatamant din 
care : 
-Transa de 5 % 

+ 143 ,00 
 
 
 
  
 
 
 
+ 30,00 

Cap.65.02 Invatamant  
Art.10 cheltuieli personal 
     Trim .III diferente salarii 
       Salarii Trim III   
                  Trim.IV 
  Cap.68.02 Asistenta sociala 
   Art.57 Transferuri 
Al.570201 Ajutoare sociale in 
numerar 

  + 143,00 
 
  + 143,00 
  +15,00     
  - 15,00 
      0 
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diferente salariale 
-Diferente salarii 
personal pensionat  
 Salarii invatamant   
trim.III    
           Trim.IV 
Asistenti personali 
pers.handicap grav 
    Tr.III 
    Tr.IV 

 
+ 113,00 
 
  
 + 15,00 
  -15,00 
 
 
 + 94,00 
 - 94,00 
 
 

     Tr.III 
     Tr.IV 

+ 94,00 
 - 94,00 
 
 

TOTAL 
VENITURI 

+ 143,00 TOTAL CHELTUIELI +  143,00 
 

 
 
 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

NR………../………..2016 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
rectificarea bugetului local  pe anul 2016 

 
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(a) din Legea nr.215/2001 

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

Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre 
aprobare  proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti  pentru 
anul 2016,supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna septembrie 2016 . 

 
CONSILIER 

TATULESCU NICOLETA 
 
 
 
 
 
 

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. …………/………….2016                       APROB 
                                     PRIMAR   
             GHEORGHE DUMBRAVĂ  

REFERAT 
 
 
În conformitate cu  dispozitiile art.58,alin.1-4 din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile 
ulterioare, propun introducerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 
luna septembrie 2016  a   proiectului de hotărâre  privind aprobarea 
utilizării excedentului anual al bugetului local al comunei Stoeneşti  
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2015 ,în suma de 
1.010.000 lei, că  sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
,conform anexei. 
 

Contabil  
Tatulescu Nicoleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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………………./………….2016 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA: aprobarea utilizării excedentului 
anual al bugetului local al comunei Stoeneşti  rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar pentru anul 2015 ,în suma de 1.010.000 lei, că  sursa de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
 
 Avand in vedere dispozitiile art.58,alin.1-4 din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ’’ "Art. 58. -  (1) 
Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe 
cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la 
art. 6 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si 
dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se 
utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel: 
   a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; 
   b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre 
veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in 
limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a); 
   c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de 
functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar." 
  "(11) Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale, necesare sustinerii 
implementarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in 
excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie 
pentru care aceste fonduri au fost acordate, in cadrul sectiunii de dezvoltare, pana 
la finalizarea proiectelor respective. 
   (12) Prefinantarea acordata beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de 
credite ai bugetului local, ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se 
reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi 
destinatie, in cadrul sectiunii de dezvoltare. 
     (13) Avansul acordat promotorilor de proiecte finantate din fonduri externe 
nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ramas 
neutilizat la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si 
se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, in cadrul sectiunii de 
dezvoltare,. 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 
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Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din septembrie 2016 proiectul de hotărâre 
privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local al comunei 
Stoeneşti  rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2015 ,în suma de 
1.010.000 lei , că  sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, 
conform anexei. 

 
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……./……………2016 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA: aprobarea utilizării excedentului 
anual al bugetului local al comunei Stoeneşti  rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar pentru anul 2015,în suma de 1.010.000 lei, că  sursa de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
 
 

 Avand in vedere dispozitiile art.58,alin.1-4 din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ’’ "Art. 58. -  (1) 
Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe 
cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la 
art. 6 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si 
dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se 
utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel: 
   a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; 
   b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre 
veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in 
limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a); 
   c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de 
functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar." 
  "(11) Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale, necesare sustinerii 
implementarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in 
excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie 
pentru care aceste fonduri au fost acordate, in cadrul sectiunii de dezvoltare, pana 
la finalizarea proiectelor respective. 
   (12) Prefinantarea acordata beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de 
credite ai bugetului local, ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se 
reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi 
destinatie, in cadrul sectiunii de dezvoltare. 
     (13) Avansul acordat promotorilor de proiecte finantate din fonduri externe 
nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ramas 
neutilizat la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si 
se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, in cadrul sectiunii de 
ezvoltare.". 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 
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Faţă cele expuse propun spre aprobare proiectul de hotărâre privitor la  
aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local al comunei Stoeneşti  
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2015 ,în suma de 1.010.000 
lei, că  sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare , propus spre 
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
din septembrie 2016  . 

 
Contabil  

Tatulescu Nicoleta 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

Nr. ………/……….2016                                APROB 
                                                    PRIMAR   
                                                Gheorghe Dumbravă  

 
REFERAT 

 
Avand în vedere prevederile art.494,alin.12 din Legea nr.227/2015 privind 

codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,  coroborate cu cele ale art.5, 
alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun introducerea pe ordinea de zi  spre dezbatere si 
aprobare in ședința ordinara din luna septembrie 2016, proiectul de hotărâre 
privind aprobarea materiei impozabile pentru anul fiscal 2017 dupa cum urmeaza: 

 
Inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2017 

 
PERSOANE FIZICE 
 
Clădiri si anexe gospodăresti (fara instalatii) 
 
 SATUL STOENEŞTI 
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 20179 14529 
2. Suprafaţă clădiri lemn 1511 292 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 5647 971 
4. Suprafaţă anexe lemn 4920 374 
5. Suprafaţă mansarde 66 32 
6. Suprafaţă subsol 570 190 
7. TOTAL 32893 16388 
 
 SATUL BÂRLOGU  
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 10234 7368 
2. Suprafaţă clădiri lemn 1758 335 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 2754 474 
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4. Suprafaţă anexe lemn 4580 348 
5. Suprafaţă mansarde 58 19 
6. Suprafaţă subsol 1663 553 
7. TOTAL 21047 9097 
 
 SATUL  BUDURĂŞTI  
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 4060 2923 
2. Suprafaţă clădiri lemn 590 113 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 1352 233 
4. Suprafaţă anexe lemn 1659 126 
5. Suprafaţă mansarde 128 42 
6. TOTAL 7789 3427 
 
 SATUL DELENI 
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 1133 816 
2. Suprafaţă clădiri lemn 498 95 
3. Suprafata anexe caramida 560 96 
4. Suprafaţă anexe lemn 290 22 
5. Suprafaţă mansarde 172 57 
6. TOTAL 2653 1086 
 
 SATUL DOBRICENI 
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 22520 16215 
2. Suprafaţă clădiri lemn 1829 349 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 4156 715 
4. Suprafaţă anexe lemn 5248 399 
5. Suprafaţă mansarde 298 149 
6 Suprafata subsol 450 150 
7. TOTAL 34501 17977 
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 SATUL GRUIERI 
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
Prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 5042 3630 
2. Suprafaţă clădiri lemn 2208 421 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 1098 188 
4. Suprafaţă anexe lemn 2621 199 
5. Suprafaţă mansarde 42 20 
6. Suprafata subsol 146 49 
7. TOTAL 11157 4507 
 
 SATUL GRUIU 
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 4224 3041 
2. Suprafaţă clădiri lemn 1132 216 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 1540 263 
4. Suprafaţă anexe lemn 2058 156 
5. Suprafaţă mansarde 96 48 
6. Suprafaţă subsol 560 156 
7. TOTAL 9610 3880 
 
SATUL MOGOSESTI  
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 10501 7561 
2. Suprafaţă clădiri lemn 1042 199 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 3916 674 
4. Suprafaţă anexe lemn 2956 266 
5. Suprafaţă mansarde 156 80 
6. Suprafaţă subsol 630 209 
7. TOTAL 19201 8989 
SATUL NEGHINESTI  
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
Prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 2344 1688 
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2. Suprafaţă clădiri lemn 1374 262 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 893 154 
4. Suprafaţă anexe lemn 1869 142 
5. Suprafaţă mansarde 112 60 
6. Suprafaţă subsol 238 79 
7. TOTAL 6830 2385 
 
SATUL PISCU MARE 
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 1486 1070 
2. Suprafaţă clădiri lemn 2256 431 

3. Suprafaţă anexe cărămidă 542 93 
4. Suprafaţă anexe lemn 2205 167 
5. Suprafaţă mansarde 193 96 
6. Suprafaţă subsol 516 171 
7. TOTAL 7198 2028 
 
SATUL POPESTI 
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 4365 3143 
2. Suprafaţă clădiri lemn 1086 207 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 1437 247 
4. Suprafaţă anexe lemn 1943 148 
5. Suprafaţă mansarde 356 178 
6. Suprafaţă subsol 549 192 
7. TOTAL 9736 4115 
 
SATUL SUSENI 
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 5905 4252 
2. Suprafaţă clădiri lemn 1980 378 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 1235 212 
4. Suprafaţă anexe lemn 3596 273 
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5. Suprafaţă mansarde 57 28 
6. Suprafaţă subsol 635 211 
7. TOTAL 13408 5354 
 
SATUL ZMEURAT 
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 5035 3625 
2. Suprafaţă clădiri lemn 2154 411 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 1210 208 
4. Suprafaţă anexe lemn 3642 277 
5. Suprafaţă mansarde 72 36 
6. Suprafaţă subsol 412 135 
7. TOTAL 12525 4692 
 
 STRĂINAŞI 
Nr. 
Crt. 

Felul construcţiei Suprafata 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Suprafaţa clădiri cărămidă 12186 8784 
2. Suprafaţă clădiri lemn 3382 646 
3. Suprafaţă anexe cărămidă 1252 215 
4. Suprafaţă anexe lemn 3523 269 
5 Suprafata mansarde 126 63 
6 Suprafata subsol 312 104 
7. TOTAL 20781 10077 
  
Total suprafaţă construită (clădiri şi anexe gospodăreşti) = 174904 m.p. 
Total impozit clădiri şi anexe gospodăreşti) = 71091 lei 
 
IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 
 
Nr. 
Crt. 

Taxa 
asupra 
mijloacelo
r de 
transport 

St
oe

ne
st

i  

Ba
rlo

gu
  

Bu
du

ra
ts

i  

De
le

ni
  

Do
br

ice
ni

  

gr
ui

er
i 

Gr
ui

u 
 

M
og

os
es

ti 
 

Ne
gh

in
es

ti 
 

Pi
sc

u 
M

ar
e 

Po
pe

st
i  

Su
se

ni
  

Zm
eu

ra
t 

To
ta

l 

 Motorete, 
scutere, 
motocicle
te 

11 7 2 - 8 1 1 5 - 2 2 - 2 40 
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 Autoturis
me cu 
capacitat
e până de 
1600 m3 

42 43 21 4 65 9 6 38 7 3 19 9 22 288 

 Autoturis
me cu 
capacitat
e de la  
1600 m3 - 
2000 m3 

25 9 16 4 41 7 9 21 4 1 5 9 8 159 

 Autoturis
me cu 
capacitat
e de la  
2000 m3 
– 2400 
m3 

1 - 1 - 3 3 - 1 - - 1 - - 10 

 Tractoare 
mari 
(4760 
cm3) 

- - - - - - - - 1 - - - - 1 

 Tractoare 
mici 
(2340 
cm3) 

2 3 1 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 22 

 Remorci 9 10 8 3 17 3 1 11 4 2 3 3 4 78 
 Camioane  - - - - - - - - - - - - - - 
 Camionet

e  
- - - - - - - - 1 - - - - 1 

 ARO - - - - 1 - - - - - - - - 1 
 Autobuze - - - - - - - - - - 1 - - 1 
 Impozit 

prognozat 
lei 

10182 9915 5861 1965 22157 7156 2914 1913
3 

3200 124
7 

3239 2901 3676 93046 

 
III. IMPOZITUL PE TERENURI  - INTRAVILAN SI EXTRAVILAN  
 
 SATUL STOENEŞTI 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 277969 29631 --- --- 
2. Arabil 284100 1051 462100 2680 
3. Pasuni 5600 114 126500 430 
4. Fanete 92200 230 1583700 5384 
5. Vii ---- ---- ---- ---- 
6. Livezi 73100 460 727500 4874 
7. Paduri si alte terenuri ---- ---- 237700 451 
8. Terenuri neproductive ---- ---- ---- ---- 
9. TOTAL 630969 31486 3137500 13819 
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 SATUL BARLOGU 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 159141 13574   
2. Arabil 120300 445 426200 2557 
3. Pasuni 11000 27 111500 412 
4. Fanete 77600 194 1213000 4488 
5. Vii ---- ---- ------- ------- 
6. Livezi 71100 391 947800 63500 
7. Paduri si alte terenuri ---- ---- 231300 439 
8. Terenuri neproductive ---- --- ------- ------- 
9. TOTAL 439141 14631 2929800 14246 
 
  
SATUL BUDURASTI  
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 78394 6175 ---- ----- 
2. Arabil 50700 187 136600 820 
3. Pasuni --- ---- 33300 123 
4. Fanete 15300 38 198800 756 
5. Vii ---- ---- ---- ---- 
6. Livezi 23100 155 265700 1780 
7. Paduri si alte terenuri ---- ---- 128900 244 
8. Terenuri neproductive ---- ---- ---- ---- 
9. TOTAL 161494 6555 763300 3723 
 
 SATUL DELENI 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 22423 1912 ---- ---- 
2. Arabil 21000 77 70600 424 
3. Pasuni ------ ------ 25800 95 
4. Fanete 8800 22 175100 648 
5. Vii ----- ------ ---- ---- 
6. Livezi 27700 152 238400 1597 

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 

7. Paduri si alte terenuri ------ ----- 24300 46 
8. Terenuri neproductive ------ ----- ---- ---- 
9. TOTAL 79923 2163 534200 2810 
 
 SATUL   DOBRICENI  
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 179111 15278 --- --- 
2. Arabil 60300 223 398600 2392 
3. Pasuni 10100 25 99300 367 
4. Fanete 63600 159 733300 4193 
5. Vii ------- ------ ---- ---- 
6. Livezi 84400 464 969700 6497 
7. Paduri si alte terenuri ------- ------ 163600 311 
8. Terenuri neproductive ------- ----- ---- ---- 
9. TOTAL 397511 16149 2364500 14060 
 
 SATUL  GRUIERI 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 79315 6765 ---- ---- 
2. Arabil 27600 102 132900 7974 
3. Pasuni 4700 12 60100 222 
4. Fanete 40200 100 308800 1143 
5. Vii ------- ------- ---- ---- 
6. Livezi 63000 397 369500 2476 
7. Paduri si alte terenuri ------- ------- 46300 78 
8. Terenuri neproductive ------ ------- ---- ---- 
9. TOTAL 214815 7376 917600 11893 
 
  
 SATUL GRUIU 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 73512 6270 ---- ---- 
2. Arabil 25600 94 154500 927 
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3. Pasuni ------ ------- 24900 92 
4. Fanete 10300 25 183100 677 
5. Vii ------ ------ ---- ---- 
6. Livezi 18500 116 361200 2420 
7. Paduri si alte terenuri ------ ------ 45000 85 
8. Terenuri neproductive ------ ------ ---- ---- 
9. TOTAL 127912 6505 768700 4201 
 
SATUL  MOGOSESTI 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 153805 13119 ---- ---- 
2. Arabil 126600 468 431600 2590 
3. Pasuni 3800 10 51100 189 
4. Fanete 22600 57 60700 244 
5. Vii ----- ------ ---- ---- 
6. Livezi 89800 566 606000 4060 
7. Paduri si alte terenuri ----- ------ 1644000 315 
8. Terenuri neproductive ------ ------ ---- --- 
9. TOTAL 396605 14220 1313400 7394 
 
SATUL  NEGHINESTI  
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 20265 1728 ---- ---- 
2. Arabil 73900 243 180500 1083 
3. Pasuni 1200 3 35200 130 
4. Fanete 37400 93 723600 1467 
5. Vii ---- ---- ---- ---- 
6. Livezi 58600 369 392000 2626 
7. Paduri si alte terenuri ---- ---- 43800 843 
8. Terenuri neproductive ----- ----- ---- ---- 
9. TOTAL 191365 2436 1075100 5489 
 
SATUL  PISCU MARE  
Nr. Categoria de folosinţă Intravilan Impozit Extravilan Impozit 

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 

Crt. m.p. prognozat m.p. prognozat 
1. Terenuri cu constructii 40155 3425 ---- ---- 
2. Arabil 57900 214 114600 687 
3. Pasuni 1500 4 67800 250 
4. Fanete 23300 58 374700 1386 
5. Vii ---- ---- ---- ---- 
6. Livezi 42200 265 614400 4116 
7. Paduri si alte terenuri ---- ---- 32100 61 
8. Terenuri neproductive ---- ---- ----  
9. TOTAL 165055 3966 1203600 6500 
 
SATUL  POPESTI  
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 77519 6612 ---- ---- 
2. Arabil 92900 343 159300 956 
3. Pasuni 5500 13 74200 275 
4. Fanete 28300 70 372700 1379 
5. Vii ---- ---- ---- ---- 
6. Livezi 32900 207 534200 3579 
7. Paduri si alte terenuri ---- ---- 81600 155 
8. Terenuri neproductive ----- ---- ---- ----- 
9. TOTAL 191819 7245 1222000 6344 
 
SATUL  SUSENI 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 80822 6894 ---- ---- 
2. Arabil 27500 101 248100 1489 
3. Pasuni 12100 30 86600 165 
4. Fanete 106100 212 446800 1653 
5. Vii ---- ---- ---- ---- 
6. Livezi 78600 195 671500 4499 
7. Paduri si alte terenuri ---- ---- 82700 157 
8. Terenuri neproductive ---- ---- ---- ---- 
9. TOTAL 305122 7432 1535700 7963 
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SATUL  ZMEURAT 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 74094 6320 ---- ---- 
2. Arabil 119200 441 246000 1476 
3. Pasuni ---- ---- 88100 325 
4. Fanete 79300 198 347500 1286 
5. Vii ---- ---- 19 1 
6. Livezi 60700 382 858200 5750 
7. Paduri si alte terenuri ---- ---- 192800 366 
8. Terenuri neproductive ---- ---- ---- ---- 
9. TOTAL 333294 7341 1832600 9203 
 
 STRĂINAŞI 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Intravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

Extravilan 
m.p. 

Impozit 
prognozat 

1. Terenuri cu constructii 130217 11107 ----- ----- 
2. Arabil 178800 421 188000 1128 
3. Pasuni 6700 16 41700 154 
4. Fanete 106100 265 4 1516 
5. Vii ----- ---- ---- ---- 
6. Livezi 80900 509 488100 3270 
7. Paduri si alte terenuri ---- ---- 67600 128 
8. Terenuri neproductive ---- ----- ---- ----- 
9. TOTAL 437717 1238 1195100 6196 
 
Total intravilan =  4072742 mp 
Total extravilan = 20872190mp 
Total venit prognozat terenuri intravilane = 141485  lei  
Total venit prognozat terenuri extravilane =  115197  lei  
Total  persoane fizice impozit cladiri  prognozat     =   93996 lei 
Total   persoane fizice impozit teren intravilan  prognozat  = 141485   lei  
Total   persoane fizice impozit teren extravilan   prognozat  = 115197 lei  
Total   persoane fizice impozit  t.m.t.    prognozat  =  93046  lei 
Total general persoane fizice =  443724  lei   
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PERSOANE JURIDICE 
 
CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE IMPOZIT PROGNOZAT = 0 
IMPOZIT TEREN – CONSTRUCTII IMPOZIT PROGNOZAT = 7411 
TAXA ASUPRA MIJLOACELOR  DE  
TRANSPORT 

IMPOZIT PROGNOZAT = 12012  

 
Total impozit prognozat persoane juridice  =  19423 lei 

Total general impozit prognozat ( pers. fizice +pers. juridice)  =  463147  lei 
 
 

REFERENT AGENT FISCAL 
MANOIU FLORINA 
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NR………./………2016 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind  aprobarea materiei impozabile pentru anul fiscal 

2017 
 
 Avand în vedere prevederile art.494,alin.12 din Legea nr.227/2015 privind 
codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,  coroborate cu cele ale art.5, 
alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre dezbatere si aprobare in ședința ordinara din 
luna septembrie 2016, proiectul de hotărâre privind aprobarea materiei impozabile 
pentru anul fiscal 2017.  
 
 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  
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NR………./………2016 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea materiei impozabile pentru anul fiscal 

2017 
 

  
 Avand în vedere prevederile art.494,alin.12 din Legea nr.227/2015 privind 
codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,  coroborate cu cele ale art.5, 
alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre  aprobare in ședința ordinara din luna 
septembrie 2016, proiectul de hotărâre privind aprobarea materiei impozabile 
pentru anul fiscal 2017. 
 
 

Referent 
Mănoiu Florina 
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Nr. …………/…….…….2016                         APROB 
                                                    PRIMAR   
                                                Gheorghe Dumbravă  

 
 

REFERAT 
 
 
Având în vedere prevederile: 
- art. 36, alin. 2, lit.(b) şi alin. 4, lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 20, alin.1, lit.(b) şi art.30  din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului 
local pentru anul 2017 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe 
de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte. 
 Faţă de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi , spre 
dezbatere si aprobare in sedinta ordinara din luna septembrie 2016 , proiectul de 
hotarare privitor la stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 
2017,conform actelor normative mai sus mentionate,în sensul: 
 1. Se stabilesc nivelurile  pentru valorile impozabile ,impozitele si taxele locale  
pentru anul 2017, delimitarea zonelor intravilan si extravilan,stabilirea nivelului 
bonificaţiei, conform anexei  care face parte integranta  din hotărâre. 
 2. (1)- Majorarea anuală prevăzută la art. 489,alin. 2 din Legea 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum 
urmează: 

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 20,00 %; 
b) în cazul impozitului pe teren, la 20,00 % ; 
c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 20,00 %; 

(2) - În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală 
prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1, 
care face parte integrantă din  hotărâre. 

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 

3.  - Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. 2, art. 472 alin. (2) din 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
acordata persoanelor fizice , se stabileşte după cum urmează: 

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %; 
b) în cazul impozitului pe teren, la 10 % ; 
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10 %. 

 
 

Referent 
Manoiu Florina 
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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. ……/…………..….2016 
 
 
  

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privitor la stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2017 
 
 

Având în vedere prevederile: 
- art. 36, alin. 2, lit.(b) şi alin. 4, lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 20, alin.1, lit.(b) şi art.30  din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului 
local pentru anul 2017 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe 
de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte. 
 Faţă de cele prezentate propun  spre dezbatere si aprobare in sedinta 
ordinara din luna septembrie 2016 , proiectul de hotarare privitor la stabilirea 
nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017,conform actelor 
normative mai sus mentionate,în sensul: 
 1. Se stabilesc nivelurile  pentru valorile impozabile ,impozitele si taxele locale  
pentru anul 2017, delimitarea zonelor intravilan si extravilan,stabilirea nivelului 
bonificaţiei, conform anexei  care face parte integranta  din prezenta hotărâre. 
 2. (1)- Majorarea anuală prevăzută la art. 489,alin. 2 din Legea 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum 
urmează: 

d) în cazul impozitului pe clădiri, la 20,00 %; 
e) în cazul impozitului pe teren, la 20,00 % ; 
f) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 20,00 %; 

(2) - În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală 
prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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 

3.  - Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. 2, art. 472 alin. (2) din 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
acordata persoanelor fizice , se stabileşte după cum urmează: 

d) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %; 
e) în cazul impozitului pe teren, la 10 % ; 
f) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10 %. 

 
 

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. ……/…………………….2016 
 
  

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privitor la stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2017 
 
 Având în vedere prevederile: 
- art. 36, alin. 2, lit.(b) şi alin. 4, lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 20, alin.1, lit.(b) şi art.30  din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului 
local pentru anul 2017 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe 
de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte. 
 Faţă de cele prezentate propun spre  aprobare in sedinta ordinara din luna 
septembrie 2016 , proiectul de hotarare privitor la stabilirea nivelului impozitelor si 
taxelor locale pentru anul fiscal 2017,conform actelor normative mai sus 
mentionate 

 
Referent 

Manoiu Florina 
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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……../…….…2016                     SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

Având în vedere cu  prevederile art.11, alin.3,lit.(a) din ORDINUL 
Nr.5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea  si desfasurarea 
concursului pentru ocuparea functiilor  de director si director adjunct din unitatile 
de învatamânt preuniversitar; 

Ținând cont ca prin adresa nr.1130/16.09.2016,inregistrata la sediul 
Primariei comunei Stoenești sub nr.6387/16.09.2016 prin care Scoala Gimnazială 
Stoenești solicita desemnarea reprezentantilor autoritatilor administrației publice 
locale   care să faca parte din Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de 
director 

Fata de cele prezentate, va rog să aprobaţi introducerea pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare aferente lunii septembrie 2016 a proiectului de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în Comisia de 
concurs pentru ocuparea funcției de Director al  Scolii Gimnaziale Stoeneşti.  

 
CONSILIER JURIDIC 
Cosma Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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………../……….2016 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în Comisia de 

concurs pentru ocuparea funcției de Director al  Scolii Gimnaziale Stoeneşti 
 

Având în vedere cu  prevederile art.11, alin.3,lit.(a) din ORDINUL 
Nr.5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea  si desfasurarea 
concursului pentru ocuparea funcțiilor  de director si director adjunct din unitatile 
de învatamânt preuniversitar; 

Ținând cont ca prin adresa nr.1130/16.09.2016,inregistrata la sediul 
Primariei comunei Stoenești sub nr.6387/16.09.2016 prin care Scoala Gimnazială 
Stoenești solicita desemnarea reprezentanților autoritatilor administrației publice 
locale   care să faca parte din Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de 
director 

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna septembrie 2016 
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti în Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de Director al  
Scolii Gimnaziale Stoeneşti,  
 
 

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………../………..2016 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în Comisia de 
concurs pentru ocuparea functiei de Director al  Scolii Gimnaziale Stoeneşti 
 

Având în vedere cu  prevederile art.11, alin.3,lit.(a) din ORDINUL 
Nr.5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea  si desfasurarea 
concursului pentru ocuparea functiilor  de director si director adjunct din unitatile 
de învatamânt preuniversitar; 

Ținând cont ca prin adresa nr.1130/16.09.2016,inregistrata la sediul 
Primăriei comunei Stoenești sub nr.6387/16.09.2016 prin care Scoala Gimnazială 
Stoenești solicita desemnarea reprezentanților autoritatilor administrației publice 
locale   care să faca parte din Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de 
director 

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 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în Comisia de 
concurs pentru ocuparea functiei de Director al  Scolii Gimnaziale Stoeneşti,supus 
spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna septembrie 2016 . 

 
CONSILIER JURIDIC 
Cosma Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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………/………..2016                     SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 
În conformitate cu prevederile: 

a)  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările 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 septembrie 2016 ,a    proiectului de hotărâre privind aprobarea necesității 
si oportunității realizării obiectivului de investiții „INFIINTARE SISTEME 
CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN SATELE 
PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA STOENESTI, 
JUDETUL VALCEA” in vederea obținerii finanțării prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții în crearea și  modernizarea 
infrastructurii de baza la scara mica. 

 
Consilier achizitii publice si 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…………./…………2016 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
aprobarea necesității si oportunității realizării obiectivului de investiții „INFIINTARE 
SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN 
SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA 
STOENESTI, JUDETUL VALCEA” in vederea obținerii finanțării prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții în crearea și  
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica 

 
În conformitate cu prevederile: 

a)  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 

ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna septembrie 2016 ,a    
proiectului de hotărâre privind aprobarea necesității si oportunității realizării 
obiectivului de investiții „INFIINTARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE 
CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, 
DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA” in vederea 
obținerii finanțării prin Programul National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – 
Investiții în crearea și  modernizarea infrastructurii de baza la scara mica. 

 
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…………./…………2016 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea necesității si oportunității realizării obiectivului de investiții „INFIINTARE 
SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN 
SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA 
STOENESTI, JUDETUL VALCEA” in vederea obținerii finanțării prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții în crearea și  
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica 

 
În conformitate cu prevederile: 

a)  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Fata de cele prezentate propun aprobarea  în şedinţa ordinară a Consiliului 

Local al comunei Stoeneşti din luna septembrie 2016 ,a    proiectului de hotărâre 
privind aprobarea necesității si oportunității realizării obiectivului de investiții 
„INFIINTARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE 
MENAJERA IN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, 
COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA” in vederea obținerii finanțării prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții în crearea și  
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica. 

 
Consilier achizitii publice si 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………/………..2016                     SE APROBA 
         PRIMAR 
         GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 
În conformitate cu prevederile art. 36,alin.2,lit.(b),alin.4,lit.(d) şi art.126 din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Analizând Studiul de fezabilitate şi  indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii„ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU 
APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, 
POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA”; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind 
aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie,coroborate cu 
prevederile anexei nr.2.5 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru obiective  de investiții finanțate din fonduri publice,cu modificările şi 
completările 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 septembrie 2016 ,a    proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE 
MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, 
COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA”,după cum urmeză: 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
VALOAREA INVESTITIEI PENTRU PROIECTUL INTEGRAT 

 Mii lei/mii euro (inclusiv TVA 20%) 
TOTAL GENERAL 13.609,412 mii lei/ 3.040,997 

mii euro 
Din care Construcţii -  Montaj  10.490,821 mii lei / 2.344,158 

mii euro 
Curs LEI/EURO la data de 17.08.2016 – 1 EURO 4,4753 LEI 
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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 

VALOAREA INVESTITIEI PENTRU ACTIUNEA 1 – INFIINTARE SISTEM 
CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA 
 Mii lei/mii euro (inclusiv TVA 20%) 
TOTAL GENERAL 5.328,782 mii lei/ 1.190,701 

  Din care Construcţii -  Montaj  3.785,494 mii lei/ 845,868 mii 
 Curs LEI/EURO la data de 17.08.2016 – 1 EURO 4,4753 LEI 

VALOAREA INVESTITIEI PENTRU ACTIUNEA 2 – INFIINTARE SISTEM 
CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERA 
 Mii lei/mii euro (inclusiv TVA 20%) 
TOTAL GENERAL 8.280,630 mii lei/ 1.850,296 

  Din care Construcţii -  Montaj  6.705,327 mii lei/ 1.498,290 
  Curs LEI/EURO la data de 17.08.2016 – 1 EURO 4,4753 LEI 

 SURSĂ DE FINANŢARE: Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 
2020, prin subMasura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii 
de baza la scara mica” din cadrul Masurii 7 „Servicii de baza si reinnoirea 
satelor in zonele rurale”, finantat prin F.E.A.D.R. (Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurala). 

 In conformitate cu Ghidul de Finantare pentru Submasura 7.2 – Investitii in 
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica – cheltuielile 
eligibile in cadrul programului, cumulate pentru Actiunile 1 si 2 
sunt 13.398.008 lei cu T.V.A. iar cheltuielile neeligibile cumulate 
pentru Actiunile 1 si 2 sunt in cuantum de 211.404 lei cu T.V.A. 
(contributie proprie). 
Pentru Actiunea 1 cheltuielile eligibile sunt 5.243.368 lei cu T.V.A. iar 
cheltuielile neeligibile sunt 85.414 lei cu T.V.A. 
Pentru Actiunea 2 cheltuielile eligibile sunt 8.154.640 lei cu T.V.A. iar 
cheltuielile neeligibile sunt 125.990 lei cu T.V.A. 

    INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  
ACTIUNEA 1 – INFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU 
APA 
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• Conducte drenante din PVC, SN4, De 315 mm, fante 180°, amplasate in 
albia paraului Jgheaburi, de o parte si de alta a acestuia, cu lungimea totala 
L = 450 m, care colecteaza si transporta apa intr-un put colector din care 
apa este pompata in rezervorul de inmagazinare din gospodaria de apa, prin 
intermediul a 2 (doua) pompe submersibile (1A + 1R) avand caracteristicile : 
debit – Q = 6,5 l/s, inaltime de pompare – Hp = 70 mCA, putere – P = 7,5 
kW ; 

• Imprejmuiri zona de protectie sanitara pentru putul colector (din sârmă, 
fixată pe stâlpi metalici cu plasa de sârmă de oţel zincată, D= 2 mm, cu 
ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălţimea la coamă de 2,05 m  inclusiv porti 
acces) – P= 40 ml. 

Aductiune apa de la putul colector : 
• conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De125 mm cu lungimea L= 130 

m. 

Gospodarie de apa care cuprinde urmatoarele obiecte: 
• Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana 

butilica, cu capacitatea V= 400 mc ; 
• Statie de tratare (sistem de filtrare automata cu turbidex – triplex alternant – 

45mc/h) si instalatie de clorinare independenta cu hipoclorit (container 
comun pentru statia de tratare cu filtre si instalatia de clorinare) ; 

• 1 container administrativ ; 
• Imprejmuiri zona de protectie sanitara (din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu 

plasa de sârmă de oţel zincată, D= 2 mm, cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, 
cu înălţimea la coamă de 2,05 m  inclusiv porti acces) – P= 180 ml ; 

• Conducte tehnologice in incinta gospodariei de apa ; 
• Camine de vizitare ; 
• Instalatii electrice (forta, automatizare, iluminat) in incinta gospodariei  de 

apa ; 
• Fosa septica ; 
• Dotari. 

Retea de distributie apa potabila  in lungime totala de L= 15092 m din 
conducte de PEID  din care: 

• 4485 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 63 mm ; 
• 3631 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm ; 
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• 810 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 110 mm ; 
• 696 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 125 mm ; 
• 989 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 140 mm ; 
• 2061 m conducte din PEID, PE100, SDR11, PN16, De 180 mm ; 
• 107 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 200 mm ; 
• 2313 m conducte din PEID, PE100, SDR11, PN16, De 200 mm.  

Bransamente la reteaua de distributie in numar total de 393 bransamente 
individuale (inclusiv camine de bransament) cu diametrul conductei de 
bransament De 25 mm. 

Subtraversari ale retelei de distributie realizate prin foraj orizontal 
dirijat in conducta de protectie din otel :  

• Subtraversari ale conductei de distributie realizate prin foraj orizontal in 
conducta de protectie din OL cu lungimea L= 58 m. 

Supratraversari ale retelei de distributie realizate cu masive de reazem:  
• Supratraversari ale conductei de distributie realizate cu masive de reazem  in 

conducta de protectie din OL, izolata termic, cu lungimea L= 96 m. 

Desfacere -refacere sistem rutier (asfalt) in vederea pozarii conductelor 
• Suprafata desfacere refacere sistem rutier (asfalt) cu suprafata S=86 mp. 

Desfacere refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea L = 1614 m. 

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor cu suprafata  S = 225 mp. 

ACTIUNEA 2 – INFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE 
MENAJERA 

Racorduri la reteaua de canalizare menajera in numar de 393 racorduri 
individuale (inclusiv camine de racord), dintre care : 
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• 72 racorduri la reteaua de canalizare cu De 200 mm ; 

• 324 racorduri la reteaua de canalizare cu De 250 mm. 

Conductele de racord vor fi din PVC, SDR34, SN8, De 160 mm. 
Retea de canalizare menajera- curgere gravitationala in lungime totala de 
L= 10839 m din conducte de PVC-U, multistrat si conducte din PEID (utilizate in 
cazul subtraversarilor cu sapatura deschisa): 

• 1868 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 200 mm ; 
• 8897 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 250 mm ; 
• 74 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 250 mm. 

Subtraversari ale retelei de canalizare gravitationala si ale conductei de 
refulare :  

• Subtraversari de drum ale conductei de canalizare gravitationala si ale 
conductei de refulare realizate prin foraj orizontal, in conducta de protectie 
din otel cu lungimea L= 77 m ; 

• Subtraversari de viroaga ale conductei de canalizare gravitationala realizate 
cu sapatura deschisa, fara conducta de protectie, cu lungimea L = 74 m. 

Supratraversari ale conductei de refulare executate cu masive de 
reazem:  

• Supratraversari de parau si viroaga ale conductei de refulare executate cu 
masive de reazem, in conducta de protectie din otel cu lungimea L= 80 m. 

Statii de pompare apa uzata menajera 
• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU1, prevazuta cu 2 pompe 

submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=13,0 mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU2, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 6,8 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=11,0 mCA si puterea P = 3,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU3, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=18,5 mCA si puterea P = 2,1 kW ; 
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• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU4, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=11,0 mCA si puterea P =0,7 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU5, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=14,0 mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU6, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=14,0 mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU7, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=14,0 mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU8, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 4,9 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=7,0 mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU9, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 5,6 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=9,0 mCA si puterea P = 2,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU10, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q=5,5 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=7,0mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU11, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q=7,6 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=10,5mCA si puterea P = 2,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU12, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 8,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=8,5mCA si puterea P = 2,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU13, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=14,5mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU14, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,3 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=35,0mCA si puterea P = 6,6 kW ; 

• Imprejmuiri zona de acces (fixată pe stâlpi metalici cu plasa de sârmă de 
oţel zincată, D= 2 mm, cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălţimea la 
coamă de 2,05 m  inclusiv porti acces) – P= 12 ml. 
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Conducte de refulare de la statiile de pompare in lungime totala de L= 
3203 m din conducte de PEID : 

• 1589 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm; 
• 1614 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 110 mm. 

Desfacere-refacere sistem rutier in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere-refacere sistem rutier cu suprafata S = 190 mp. 

Desfacere-refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere-refacere rigole betonate cu lungimea S = 892 mp. 

Desfacere-refacere platforme betonate in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 

conductelor cu suprafata  S = 372 mp. 

Refacere rigole de pamant dupa pozarea conductelor 
• Refacere rigole de pamant cu lungimea L = 1689 ml. 

Refacere acostament dupa pozarea conductelor 
• Refacere acostament drum cu lungimea L=7510 ml. 

Refacere drum balastat dupa pozarea conductelor 
• Refacere drum balastat afectat cu lungimea L=4705 ml. 

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al 
investitiei 

 
Consilier achizitii publice si resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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NR…………./…………2016 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU 
APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, 

POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA” 
 
În conformitate cu prevederile art. 36,alin.2,lit.(b),alin.4,lit.(d) şi art.126 din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Analizând Studiul de fezabilitate şi  indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii„ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU 
APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, 
POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA”; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind 
aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie,coroborate cu 
prevederile anexei nr.2.5 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru obiective  de investiții finanțate din fonduri publice,cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna septembrie 2016 ,a    
proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ÎNFIINŢARE SISTEME 
CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE 
PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, 
JUDETUL VÂLCEA”,după cum urmeză: 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
VALOAREA INVESTITIEI PENTRU PROIECTUL INTEGRAT 

 Mii lei/mii euro (inclusiv TVA 20%) 
TOTAL GENERAL 13.609,412 mii lei/ 3.040,997 

mii euro 
Din care Construcţii -  Montaj  10.490,821 mii lei / 2.344,158 

mii euro 
Curs LEI/EURO la data de 17.08.2016 – 1 EURO 4,4753 LEI 
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VALOAREA INVESTITIEI PENTRU ACTIUNEA 1 – INFIINTARE SISTEM 
CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA 
 Mii lei/mii euro (inclusiv TVA 20%) 
TOTAL GENERAL 5.328,782 mii lei/ 1.190,701 

  Din care Construcţii -  Montaj  3.785,494 mii lei/ 845,868 mii 
 Curs LEI/EURO la data de 17.08.2016 – 1 EURO 4,4753 LEI 

VALOAREA INVESTITIEI PENTRU ACTIUNEA 2 – INFIINTARE SISTEM 
CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERA 
 Mii lei/mii euro (inclusiv TVA 20%) 
TOTAL GENERAL 8.280,630 mii lei/ 1.850,296 

  Din care Construcţii -  Montaj  6.705,327 mii lei/ 1.498,290 
  Curs LEI/EURO la data de 17.08.2016 – 1 EURO 4,4753 LEI 

 SURSĂ DE FINANŢARE: Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 
2020, prin subMasura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii 
de baza la scara mica” din cadrul Masurii 7 „Servicii de baza si reinnoirea 
satelor in zonele rurale”, finantat prin F.E.A.D.R. (Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurala). 

 In conformitate cu Ghidul de Finantare pentru Submasura 7.2 – Investitii in 
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica – cheltuielile 
eligibile in cadrul programului, cumulate pentru Actiunile 1 si 2 
sunt 13.398.008 lei cu T.V.A. iar cheltuielile neeligibile cumulate 
pentru Actiunile 1 si 2 sunt in cuantum de 211.404 lei cu T.V.A. 
(contributie proprie). 
Pentru Actiunea 1 cheltuielile eligibile sunt 5.243.368 lei cu T.V.A. iar 
cheltuielile neeligibile sunt 85.414 lei cu T.V.A. 
Pentru Actiunea 2 cheltuielile eligibile sunt 8.154.640 lei cu T.V.A. iar 
cheltuielile neeligibile sunt 125.990 lei cu T.V.A. 

    INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  
ACTIUNEA 1 – INFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU 
APA 
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• Conducte drenante din PVC, SN4, De 315 mm, fante 180°, amplasate in 
albia paraului Jgheaburi, de o parte si de alta a acestuia, cu lungimea totala 
L = 450 m, care colecteaza si transporta apa intr-un put colector din care 
apa este pompata in rezervorul de inmagazinare din gospodaria de apa, prin 
intermediul a 2 (doua) pompe submersibile (1A + 1R) avand caracteristicile : 
debit – Q = 6,5 l/s, inaltime de pompare – Hp = 70 mCA, putere – P = 7,5 
kW ; 

• Imprejmuiri zona de protectie sanitara pentru putul colector (din sârmă, 
fixată pe stâlpi metalici cu plasa de sârmă de oţel zincată, D= 2 mm, cu 
ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălţimea la coamă de 2,05 m  inclusiv porti 
acces) – P= 40 ml. 

Aductiune apa de la putul colector : 
• conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De125 mm cu lungimea L= 130 

m. 

Gospodarie de apa care cuprinde urmatoarele obiecte: 
• Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana 

butilica, cu capacitatea V= 400 mc ; 
• Statie de tratare (sistem de filtrare automata cu turbidex – triplex alternant – 

45mc/h) si instalatie de clorinare independenta cu hipoclorit (container 
comun pentru statia de tratare cu filtre si instalatia de clorinare) ; 

• 1 container administrativ ; 
• Imprejmuiri zona de protectie sanitara (din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu 

plasa de sârmă de oţel zincată, D= 2 mm, cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, 
cu înălţimea la coamă de 2,05 m  inclusiv porti acces) – P= 180 ml ; 

• Conducte tehnologice in incinta gospodariei de apa ; 
• Camine de vizitare ; 
• Instalatii electrice (forta, automatizare, iluminat) in incinta gospodariei  de 

apa ; 
• Fosa septica ; 
• Dotari. 

Retea de distributie apa potabila  in lungime totala de L= 15092 m din 
conducte de PEID  din care: 

• 4485 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 63 mm ; 
• 3631 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm ; 
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• 810 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 110 mm ; 
• 696 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 125 mm ; 
• 989 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 140 mm ; 
• 2061 m conducte din PEID, PE100, SDR11, PN16, De 180 mm ; 
• 107 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 200 mm ; 
• 2313 m conducte din PEID, PE100, SDR11, PN16, De 200 mm.  

Bransamente la reteaua de distributie in numar total de 393 bransamente 
individuale (inclusiv camine de bransament) cu diametrul conductei de 
bransament De 25 mm. 

Subtraversari ale retelei de distributie realizate prin foraj orizontal 
dirijat in conducta de protectie din otel :  

• Subtraversari ale conductei de distributie realizate prin foraj orizontal in 
conducta de protectie din OL cu lungimea L= 58 m. 

Supratraversari ale retelei de distributie realizate cu masive de reazem:  
• Supratraversari ale conductei de distributie realizate cu masive de reazem  in 

conducta de protectie din OL, izolata termic, cu lungimea L= 96 m. 

Desfacere -refacere sistem rutier (asfalt) in vederea pozarii conductelor 
• Suprafata desfacere refacere sistem rutier (asfalt) cu suprafata S=86 mp. 

Desfacere refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea L = 1614 m. 

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor cu suprafata  S = 225 mp. 

ACTIUNEA 2 – INFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE 
MENAJERA 

Racorduri la reteaua de canalizare menajera in numar de 393 racorduri 
individuale (inclusiv camine de racord), dintre care : 
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• 72 racorduri la reteaua de canalizare cu De 200 mm ; 

• 324 racorduri la reteaua de canalizare cu De 250 mm. 

Conductele de racord vor fi din PVC, SDR34, SN8, De 160 mm. 
Retea de canalizare menajera- curgere gravitationala in lungime totala de 
L= 10839 m din conducte de PVC-U, multistrat si conducte din PEID (utilizate in 
cazul subtraversarilor cu sapatura deschisa): 

• 1868 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 200 mm ; 
• 8897 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 250 mm ; 
• 74 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 250 mm. 

Subtraversari ale retelei de canalizare gravitationala si ale conductei de 
refulare :  

• Subtraversari de drum ale conductei de canalizare gravitationala si ale 
conductei de refulare realizate prin foraj orizontal, in conducta de protectie 
din otel cu lungimea L= 77 m ; 

• Subtraversari de viroaga ale conductei de canalizare gravitationala realizate 
cu sapatura deschisa, fara conducta de protectie, cu lungimea L = 74 m. 

Supratraversari ale conductei de refulare executate cu masive de 
reazem:  

• Supratraversari de parau si viroaga ale conductei de refulare executate cu 
masive de reazem, in conducta de protectie din otel cu lungimea L= 80 m. 

Statii de pompare apa uzata menajera 
• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU1, prevazuta cu 2 pompe 

submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=13,0 mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU2, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 6,8 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=11,0 mCA si puterea P = 3,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU3, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=18,5 mCA si puterea P = 2,1 kW ; 
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• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU4, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=11,0 mCA si puterea P =0,7 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU5, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=14,0 mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU6, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=14,0 mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU7, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=14,0 mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU8, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 4,9 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=7,0 mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU9, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 5,6 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=9,0 mCA si puterea P = 2,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU10, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q=5,5 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=7,0mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU11, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q=7,6 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=10,5mCA si puterea P = 2,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU12, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 8,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=8,5mCA si puterea P = 2,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU13, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,0 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=14,5mCA si puterea P = 1,5 kW ; 

• Statie de pompare ape uzate menajere SPAU14, prevazuta cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) pentru un debit Q= 3,3 l/s, inaltimea de pompare 
H(p)=35,0mCA si puterea P = 6,6 kW ; 

• Imprejmuiri zona de acces (fixată pe stâlpi metalici cu plasa de sârmă de 
oţel zincată, D= 2 mm, cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălţimea la 
coamă de 2,05 m  inclusiv porti acces) – P= 12 ml. 
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Conducte de refulare de la statiile de pompare in lungime totala de L= 
3203 m din conducte de PEID : 

• 1589 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm; 
• 1614 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 110 mm. 

Desfacere-refacere sistem rutier in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere-refacere sistem rutier cu suprafata S = 190 mp. 

Desfacere-refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere-refacere rigole betonate cu lungimea S = 892 mp. 

Desfacere-refacere platforme betonate in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 

conductelor cu suprafata  S = 372 mp. 

Refacere rigole de pamant dupa pozarea conductelor 
• Refacere rigole de pamant cu lungimea L = 1689 ml. 

Refacere acostament dupa pozarea conductelor 
• Refacere acostament drum cu lungimea L=7510 ml. 

Refacere drum balastat dupa pozarea conductelor 
• Refacere drum balastat afectat cu lungimea L=4705 ml. 

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al 
investitiei 

 
PRIMAR 

GHEORGHE DUMBRAVĂ  
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NR…………./…………2016 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU 
APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, 

POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA” 
 

În conformitate cu prevederile art. 36,alin.2,lit.(b),alin.4,lit.(d) şi art.126 din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Analizând Studiul de fezabilitate şi  indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii„ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU 
APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, 
POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA”; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind 
aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie,coroborate cu 
prevederile anexei nr.2.5 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru obiective  de investiții finanțate din fonduri publice,cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna septembrie 2016 ,a    proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE 
ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, 
NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL 
VÂLCEA” 

 
Consilier achizitii publice si resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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