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LEGISLATURA A-VII-A       PROIECT NR.86 

HOTĂRÂREA NR….. 

PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 
2019 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….12.2019, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 77/12.11.2019  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Poenaru Gheorghe ,pentru perioada 
decembrie 2019-februarie 2020; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2019 si  
Raportul  de  resort   al  compartimentului contabilitate prin care propune 
rectificarea bugetului local pe anul 2019; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr……./……12.2019  prin care 
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 2019; 

Având  in  vedere  Rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  reunite  prin  
care  se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…….12.2019  întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor   actelor   normative   conform   Legii   nr.   52/2003   privind   
transparenţa decizională în administraţia publică; 

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 ulterioare și cu prevederile  art.129,alin.2,lit.(b) şi 
alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi 
împotrivă, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
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Art.1. - Se aprobă  rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti 
pentru anul 2019, conform anexei ,ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate, iar secretarul 
general al  comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei 
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 
primarului comunei Stoeneşti,  compartimentului responsabil cu punerea în 
executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
 

    INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă              SECRETAR GENERAL 
                                                             Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie 2019 
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LEGISLATURA A-VII-A       PROIECT NR.87  
 
 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2020-2021 
 

 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….12.2019, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 77/12.11.2019  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Poenaru Gheorghe ,pentru perioada 
decembrie 2019-februarie 2020; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2019 si  
Raportul  de  resort   al   compartimentului juridic   prin care propune 
aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 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; 
  Având în vedere referatul înregistrat la nr……...12.2019 prin care 
compartimentul juridic propune aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 
2020-2021; 

Având în vedere adresa nr. ……../…….2019  prin care Inspectoratul Şcolar 
Județean Vâlcea acorda avizul conform  pentru  organizarea Reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 
2020-2021; 
   Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea Proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii Proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr……/….12.2019  întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ; 
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Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică ; 
 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; 

În baza art.139, alin.1 şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi 
împotrivă, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art. 1 Se  aprobă Proiectul   Rețelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2020-2021, după cum 
urmează: 

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) 

 Art.2 Cheltuielile de personal  vor fi calculate  conform costului standard  
corelat cu numărul de elevi școlarizați,iar pentru cheltuielile de personal 
neacoperite,Consiliul Local al comunei Stoenești nu se poate angaja  în 
asigurarea diferențelor de fonduri. 
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Art.3 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri, iar secretarul general al  comunei va asigura comunicarea 
acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului comunei Stoeneşti, directorului unităţii şcolare cu 
personalitate juridica menţionate,Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea  şi  
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local. 
 
 
           INITIATOR 
            PRIMAR                                                   Avizat pentru legalitate 
     Gheorghe Dumbravă                                          SECRETAR GENERAL 
                                                                        Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti,….decembrie 2019 
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LEGISLATURA A-VII-A       PROIECT NR.88 
 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea  cheltuielilor în suma de  15.000 lei  din 
bugetul local al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  
de iarna “ în anul 2019 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….12.2019, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 77/12.11.2019  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Poenaru Gheorghe ,pentru perioada 
decembrie 2019-februarie 2020; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2019 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului Achizitii publice şi resurse umane  
prin care propune  aprobarea cheltuielilor în suma de 15.000 lei din bugetul 
local pentru organizarea „Pomului de iarna”în anul 2019; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr…….12.2019  întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu  prevederile art.129,alin.4,lit.(a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.3,lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi 
împotrivă, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1 Se aprobă  cheltuielile în suma de 15.000 lei din bugetul local al 
comunei Stoeneşti  pentru organizarea  „Pomului de iarna” în anul 2019 , 
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copiilor din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Stoeneşti, cu 
respectarea regimului juridic al achiziţiilor publice. 
 Art.2 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate, iar secretarul 
general al  comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei 
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 
primarului comunei Stoeneşti,  compartimentului responsabil cu punerea în 
executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.. 

  
        INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă             SECRETAR GENERAL 
                                                                              Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie 2019 
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LEGISLATURA A-VII-A       PROIECT NR.89 
 

 
HOTĂRÂREA NR…. 

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

 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….12.2019, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 77/12.11.2019  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Poenaru Gheorghe ,pentru perioada 
decembrie 2019-februarie 2020; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2019 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului Juridic prin care propune revizuirea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei 
Stoenești, în scopul adaptării acestuia cu dispozițiile OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea Proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii Proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr……/….12.2019  întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ; 

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; 
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În temeiul art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.a ) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

 
 
În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu  ………..  voturi pentru 
şi ……… voturi împotrivă, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. – Se aprobă revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Consiliului Local al comunei Stoenești în forma prezentată în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 – Începand  data alegerilor locale organizate în anul 2020 isi 
inceteaza aplicabilitatea  Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești 
nr.63/30.10.2011 privitor la modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare și functionare a Consiliului Local al comunei Stoenești .  

Art.3. – Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului comunei Stoenești, membrilor Consiliului Local şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina 
de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
   

 
 

        INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă             SECRETAR GENERAL 
                                                                              Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie 2019 
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LEGISLATURA A-VII-A                PROIECT NR.90 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA:  aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare Cămin 
Cultural in satul Dobriceni,comuna Stoenești,județul Vâlcea”, a elaborarii si 
realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….12.2019, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 77/12.11.2019  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Poenaru Gheorghe ,pentru perioada 
decembrie 2019-februarie 2020; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2019 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul Achiziții publice şi resurse umane prin 
care  propune  aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare Cămin 
Cultural in satul Dobriceni,comuna Stoenești,județul Vâlcea”, a elaborarii si 
realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr………/…….12/2019  întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu prevederile  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; 

În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi 
împotrivă, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 
 

Art.1  Se aproba  realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare Cămin 
Cultural in satul Dobriceni,comuna Stoenești,județul Vâlcea”, a elaborarii si 
realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie. 

Art.2. Se împuternicește domnul Dumbravă  Gheorghe,in calitate de 
primar și de ordonator principal de credite  al comunei Stoeneşti,județul 
Vâlcea,să semneze contractul pentru întocmirea documentației prevăzută la 
art.1,inclusiv a contractului de consultanță-asistenta tehnica din partea 
proiectantului și a dirigintelui de santier,cu respectarea cu prevederilor Legii 
nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate  şi 
Achizitii Publice şi resurse umane  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar  
secretarul general al  comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate şi aducerea la cunoştinţa publica prin afişare la sediul consiliului local . 
        
   INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă             SECRETAR GENERAL 
                                                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie 2019 
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LEGISLATURA A-VII-A                PROIECT NR.91 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA:  aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare parcare 
Camin Cultural Dobriceni,comuna Stoenești,județul Vâlcea”, a elaborarii si 
realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….12.2019, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 77/12.11.2019  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Poenaru Gheorghe ,pentru perioada 
decembrie 2019-februarie 2020; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2019 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul Achiziții publice şi resurse umane prin 
care  propune  aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare parcare 
Camin Cultural Dobriceni,comuna Stoenești,județul Vâlcea”, a elaborarii si 
realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr………/…….12/2019  întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu prevederile  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; 

În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi 
împotrivă, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 
 

Art.1  Se aproba  realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare parcare 
Camin Cultural Dobriceni,comuna Stoenești,județul Vâlcea”, a elaborarii si 
realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie. 

Art.2. Se împuternicește domnul Dumbravă  Gheorghe,in calitate de 
primar și de ordonator principal de credite  al comunei Stoeneşti,județul 
Vâlcea,să semneze contractul pentru întocmirea documentației prevăzută la 
art.1,inclusiv a contractului de consultanță-asistenta tehnica din partea 
proiectantului și a dirigintelui de santier,cu respectarea cu prevederilor Legii 
nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate  şi 
Achizitii Publice şi resurse umane  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar  
secretarul general al  comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate şi aducerea la cunoştinţa publica prin afişare la sediul consiliului local . 
        
   INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă             SECRETAR GENERAL 
                                                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie 2019 
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LEGISLATURA A-VII-A                PROIECT NR.92 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA:  aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare parcare 
Dispensar Medical Stoenesti,comuna Stoenești,județul Vâlcea”, a elaborarii si 
realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….12.2019, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 77/12.11.2019  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Poenaru Gheorghe ,pentru perioada 
decembrie 2019-februarie 2020; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2019 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul Achiziții publice şi resurse umane prin 
care  propune  aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare parcare 
Dispensar Medical Stoenesti,comuna Stoenești,județul Vâlcea”, a elaborarii si 
realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr………/…….12/2019  întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu prevederile  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; 

În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi 
împotrivă, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 
 

Art.1  Se aproba  realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare parcare 
Dispensar Medical Stoenesti,comuna Stoenești,județul Vâlcea”, a elaborarii si 
realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie. 

Art.2. Se împuternicește domnul Dumbravă  Gheorghe,in calitate de 
primar și de ordonator principal de credite  al comunei Stoeneşti,județul 
Vâlcea,să semneze contractul pentru întocmirea documentației prevăzută la 
art.1,inclusiv a contractului de consultanță-asistenta tehnica din partea 
proiectantului și a dirigintelui de santier,cu respectarea cu prevederilor Legii 
nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate  şi 
Achizitii Publice şi resurse umane  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar  
secretarul general al  comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate şi aducerea la cunoştinţa publica prin afişare la sediul consiliului local . 
        
   INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă             SECRETAR GENERAL 
                                                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie 2019 
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LEGISLATURA A-VII-A                PROIECT NR.93 

HOTĂRÂREA NR. 
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 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….12.2019, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 77/12.11.2019  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Poenaru Gheorghe ,pentru perioada 
decembrie 2019-februarie 2020; 

Luând  in  discuție  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2019 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul Achiziții publice şi resurse umane prin 
care  propune  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; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr………/…….12/2019  întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu prevederile  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; 
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În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi 
împotrivă, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1  Se aproba  realizarea obiectivului de investitii  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. 

Art.2. Se împuternicește domnul Dumbravă  Gheorghe,in calitate de 
primar și de ordonator principal de credite  al comunei Stoeneşti,județul 
Vâlcea,să semneze contractul pentru întocmirea documentației prevăzută la 
art.1,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile 
publice,cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate  şi 
Achizitii Publice şi resurse umane  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar  
secretarul general al  comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate şi aducerea la cunoştinţa publica prin afişare la sediul consiliului local . 
        
   INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă             SECRETAR GENERAL 
                                                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie 2019 
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LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.57 
 

HOTĂRÂREA NR…. 
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  

 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de….12.2019, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 77/12.11.2019  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Poenaru Gheorghe ,pentru perioada 
decembrie 2019-februarie 2020; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2019 si  
Raportul  de  resort   alviceprimarului comunei Stoenești  prin care se propune 
aprobarea majorării  tarifelor pentru activitățile  prestate de către operatorul 
Urban S.A București – Sucursala Rm. Vâlcea în comuna Stoenesti, ca urmare 
solicitării 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; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr……./….12.2019  prin care 
compartimentul Achiziţii publice și resurse umane propune aprobarea 
fundamentarii noilor   tarife pentru activitățile  prestate de către operatorul 
Urban S.A București – Sucursala Rm. Vâlcea în comuna Stoenesti, ca urmare 
solicitării nr.4111/21.11.2019 făcute în acest sens de către; 
 Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr…….12.2019   întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ; 
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Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) lit.c) coroborat cu Anexa nr.2 
la OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările 
tlterioare, coroborate cu cele ale art.6, alin.(1), lit.l), art.8 și art.9 alin.(1) lit.g) 
din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, 
coroborate cu prevederile art.7, art.8 și art.15 din Ordinul nr.109/2007 privind 
aprobarea  Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților ; 

În baza art.139, alin.1 şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi 
împotrivă, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
  
 Art.1. Se aproba  actualizarea , 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 începând cu data de 01 ianuarie 2020,după cum urmează : 

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

 Art.2. Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate iar  
secretarul general al comunei Stoeneşti  va comunica prezenta hotărâre 
primarului comunei Stoeneşti,  Instituţiei  Prefectului Judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, SC Urban S.A Rm. Vâlcea  şi aducerea la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local. 
 

  INITIATOR 
PRIMAR   Avizat pentru legalitate 

Gheorghe Dumbravă   SECRETAR  GENERAL                                        
Jr. Matei Gheorghe-Mihai 

 
Stoeneşti, …..decembrie 2018 
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