PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
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web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr. ………/………….2020

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
În conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pentru
anul 2020, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.129, alin.2,
lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, propun introducerea pe ordinea de zi a
sedintei ordinare din luna februarie 2020 a proiectului de hotărâre privind
aprobarea bugetului local al comunei Stoeneşti şi a listei cu investiţiile de
interes local pentru anul 2020, la secțiunea Venituri în suma de 22.728,00mii
lei şi la secțiunea Cheltuieli în suma de 22.728,00mii lei,conform anexei.
CONSILIER-CONTABIL
TĂTULESCU NICOLETA
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NR…………./…………2020

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea bugetului local al comunei Stoenești şi a listei cu investiţiile de
interes local pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pentru
anul 2020, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.129, alin.2,
lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare în
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna februarie 2020
a
proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei
Stoeneşti şi a listei cu investiţiile de interes local pentru anul 2020, la secțiunea
Venituri în suma de 22.728,00mii lei şi la secțiunea Cheltuieli în suma de
22.728,00mii lei ,conform anexei.
INIȚIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR…………./…………2020
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea bugetului local al comunei Stoeneşti şi a listei cu investiţiile de
interes local pentru anul 2020
Avand în vedere prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pentru
anul 2020, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.129, alin.2,
lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunie Stoeneşti şi a
listei cu investiţiile de interes local pentru anul 2019, la secțiunea Venituri în
suma de 22.728,00mii lei şi la secțiunea Cheltuieli în suma de 22.728,00mii
lei, propus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Stoeneşti din luna februarie 2020 .

CONSILIER
TATULESCU NICOLETA
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Nr. ………/………….2020

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
În conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de
stat pentru anul 2020, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu
cele ale art.129, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,
propun introducerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare din luna
februarie 2020 a
proiectului de hotărâre privind aprobarea
bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii al
comunei
Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul 2020, după cum
urmeză: la secțiunea Venituri în suma de 250 mii lei şi la secțiunea
Cheltuieli în suma de 250 mii lei ,conform anexei.
CONSILIER-CONTABIL
TĂTULESCU NICOLETA
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NR…………./…………2020
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii al comunei Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul
2020

În conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pentru anul
2020, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.129, alin.2,
lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare în
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna februarie 2020
a
proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice
finanţate integral din venituri proprii al comunei Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru
anul 2019 ,după cum urmeză: la secțiunea Venituri în suma de 250 mii lei şi
la secțiunea Cheltuieli în suma de 250 mii lei, conform anexei.
INIȚIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR…………./…………2020
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii al comunei Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul
2020
Avand în vedere prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pentru anul
2020, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.129, alin.2,
lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii al comunei Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul
2020 , propus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local
al comunei Stoeneşti din luna februarie 2020 .

CONSILIER
TATULESCU NICOLETA
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Nr. …………/……….2020

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
Având în vedere prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(c) și
art.407 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi pct. 5 la anexa
din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a
sedintei ordinare aferente lunii februarie 2020, a proiectului de hotărâre privitor
la aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Stoeneşti.
Consilier achizitii publice
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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NR………….…/……………….2020
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotarare privitor la : aprobarea organigramei şi ştatului de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale
serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti
Având în vedere prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(c) și
art.407 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi pct. 5 la anexa
din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare;
Tinand cont de avizul înregistrat la nr. 26222/2019 prin care Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici avizează favorabil stabilirea funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, judeţul
Vâlcea;
Faţă de cele expuse, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre privind aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti , supus dezbaterii şi aprobării
Consiliului Local al comunei Stoeneşti în şedinţa ordinară din luna februarie
2020.
INIȚIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR…………/…………..…2020
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
La proiectul de hotărâre privitor la : aprobarea organigramei şi ştatului de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale
serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti
Având în vedere prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(c) și
art.407 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi pct. 5 la anexa
din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare;
Tinand cont de avizul înregistrat la nr.25847/2013 prin care Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici avizează favorabil stabilirea funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, judeţul
Vâlcea;
Faţă de cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Stoeneşti , supus dezbaterii şi aprobării Consiliului
Local al comunei Stoeneşti în şedinţa ordinară din luna februarie 2020.
Consilier achizitii publice
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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Nr……….../……….…2020

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ
REFERAT

În conformitate cu prevederile art.11 și art.38,alin.2,lit.(b) din Legea-cadru
nr.153/2017
privind
salarizarea
personalului
plătit
din
fonduri
publice,coroborate prevederile art. 129 alin.(2), lit. a) și alin.(3) lit.c) şi alin.(4)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și
completările ulterioare;
Faţă de actele normative-cadru anterioare, care au avut ca obiect de
reglemetare salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea-cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aduce
ca un element de noutate, excepţia care vizează principiul legalităţii drepturilor
de natură salarială, în sensul că „pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie" din aparatul propriu
al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din
subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de
unitate
sau,
după
caz,
a
reprezentanţilor
salariaţilor".
Astfel, prin această prevedere, devin aplicabile două categorii de acte
normative în materia salarizării personalul plătit din fonduri publice din cadrul
aparatului de specialitate/propriu al autorităţii administraţiei publice judeţene,
precum şi din cadrul serviciilor publice subordonate ( indiferent de forma de
organizare şi funcţionare ), respectiv hotărârile consiliului local pentru
stabilirea salariilor de bază şi Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi actele normative
subsecvente acesteia, pentru stabilirea şi acordarea celorlalte drepturi salariale,
de
natură
salarială
şi
asimilate
acestora.
Prin proiectul de hotărâre se respectă condiţia încadrării în sumele
aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul propriu al comunei
Stoeneşti,pentru anul bugetar 2020,buget aprobat prin Hotararea Consiliului
Local al comunei Stoenești nr…./2020,existand sumele necesare achitarii
salariilor
pentru
intreg
anul
2020.
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre privitor la
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stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și personalul contractual
din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi
instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti începand cu
data de 01 ianuarie 2020 ,cu incadrarea în cheltuielile de personal
aprobate,după cum urmează:
Nr.
crt.
1

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8

TABEL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE
Functia
Grad
Nivel Studii
Salariu de
baza
Gradatia 5
Secretar general al
II
S
6930
comunei
TABEL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE
Functia publica de
Grad
Nivel studii
Salariu de
execuție
profesional
baza gradația
0
Consilier
Superior
S
5060
Consilier juridic
Superior
S
5060
Consilier
Principal
S
4480
Inspector
Superior
S
5060
Inspector
Principal
S
4480
Inspector
asistent
S
3695
Inspector
Debutant
S
3163
Referent
Superior
M
3389
Referent
Principal
M
3150
Referent
Asistent
M
2950
Referent
debutant
M
2800
TABEL POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUTIE
Grad/Treapta
Nivel
SALARIU DE BAZA
studii
GRADATIA 0
Secretar dactilograf
I
M
2769
Sofer
I
M
2498
Sofer
II
M
2380
Guard
M
2380
Muncitor calificat
II
M
2498
Muncitor calificat
III
M
2380
Muncitor necalificat
I
M
2372
Bibliotecar
M
2768
Functia

Obs

Obs.

Obs.
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9
10

Consilier Personal
al Primarului
Sef SVSU

IA

S

3793

M

2660

Consilier achiziţii publice
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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NR………….…./…………2020

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice și contractuale din aparatul
de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituţiilor din
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti incepand cu data de 01
ianuarie 2020

În conformitate cu prevederile art.11 și art.38,alin.2,lit.(b) din Legea-cadru
nr.153/2017
privind
salarizarea
personalului
plătit
din
fonduri
publice,coroborate prevederile art. 129 alin.(2), lit. a) și alin.(3) lit.c) şi alin.(4)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și
completările ulterioare;
Faţă de actele normative-cadru anterioare, care au avut ca obiect de
reglemetare salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea-cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aduce
ca un element de noutate, excepţia care vizează principiul legalităţii drepturilor
de natură salarială, în sensul că „pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie" din aparatul propriu
al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din
subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de
unitate
sau,
după
caz,
a
reprezentanţilor
salariaţilor".
Astfel, prin această prevedere, devin aplicabile două categorii de acte
normative în materia salarizării personalul plătit din fonduri publice din cadrul
aparatului de specialitate/propriu al autorităţii administraţiei publice judeţene,
precum şi din cadrul serviciilor publice subordonate ( indiferent de forma de
organizare şi funcţionare ), respectiv hotărârile consiliului local pentru
stabilirea salariilor de bază şi Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi actele normative
subsecvente acesteia, pentru stabilirea şi acordarea celorlalte drepturi salariale,
de
natură
salarială
şi
asimilate
acestora.

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Prin proiectul de hotărâre se respectă condiţia încadrării în sumele
aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul propriu al comunei
Stoeneşti,pentru anul bugetar 2020,buget aprobat prin Hotararea Consiliului
Local al comunei Stoenești nr…../…..2020,existand sumele necesare achitarii
salariilor
pentru
intreg
anul
2020.
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre privitor
la stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și personalul contractual
din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi
instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti,începand cu
data de 01 ianuarie 2020, după cum urmează:
Nr.
crt.
1

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nr. crt
1
2
3

TABEL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE
Grad
Nivel Studii
Salariu de
baza
Gradatia 5
Secretar general al
II
S
6930
comunei
Functia

TABEL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE
Functia publica de
Grad
Nivel studii
Salariu de
execuție
profesional
baza gradația
0
Consilier
Superior
S
5060
Consilier juridic
Superior
S
5060
Consilier
Principal
S
4480
Inspector
Superior
S
5060
Inspector
Principal
S
4480
Inspector
asistent
S
3695
Inspector
Debutant
S
3163
Referent
Superior
M
3389
Referent
Principal
M
3150
Referent
Asistent
M
2950
Referent
debutant
M
2800
TABEL POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUTIE
Functia
Grad/Treapta
Nivel
SALARIU DE BAZA
studii
GRADATIA 0
Secretar dactilograf
I
M
2769
Sofer
I
M
2498
Sofer
II
M
2380

Obs

Obs.

Obs.
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4
5
6
7
8
9
10

Guard
Muncitor calificat
Muncitor calificat
Muncitor necalificat
Bibliotecar
Consilier Personal
al Primarului
Sef SVSU

II
III
I
IA

M
M
M
M
M
S

2380
2498
2380
2372
2768
3793

M

2660

INIȚIATOR
Primar
Gheorghe Dumbravă
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NR…………./…………2020
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice și contractuale din aparatul
de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituţiilor din
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti
Prin expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei Stoenești se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Stoeneşti și din serviciile de subordonare locală – familia
ocupațională ”Administrație”.
Proiectul de hotărâre respectă prevederile art.11 şi art.38 alin.(1) şi
alin.(2) lit.b) coroborat cu anexa VIII, cap.I lit.A pct.III și cap.II lit A pct.IV din
Legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
nr.153/2017, coroborate cu cele ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.79/2017 privind modificarea si completarea Codului fiscali în vederea
asigurarii transferului contributiilor asigurarilor sociale de la angajator la
angajat, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.90/2017 privind unele
masuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și
prorogarea unor termene, si ale Hotararii Guvernului nr.935/2019 pentru
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata și cu
prevederile art. 129 alin.(2), lit. a) și alin.(3) lit.c) şi alin.(4) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,
precum și cu cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările ulterioare.
Faţă de cele expuse , propun spre aprobare în şedinţa ordinară din luna
februarie 2020, proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Stoeneşti și din serviciile de subordonare locală – familia
ocupațională ”Administrație”, începand cu data de 01 ianuarie 2020.
Consilier achiziţii publice
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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NR………………../…………….2020
APROBAT
PRIMAR,
DUMBRAVA GHEORGHE
REFERAT
privitor la: aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Lucrari de reparatii generale la
Caminul Cultural din satul Piscu Mare, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, precum si a
serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier.
In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b) si lit (d), alin.4, lit.(d) si alin.7, lit.(d)
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile HG nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr.98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Fata de cele prezentate va solicit sa aprobati, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei
Stoenesti din luna februarie 2020, aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Lucrari de
reparatii generale la Caminul Cultural din satul Piscu Mare, comuna Stoenesti, judetul
Valcea”, precum si a serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier .

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
DUMITRESCU GABRIEL
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NR. …………….…/……………...2020
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii
„Lucrări de reparații generale la Căminul Cultural din satul Piscu Mare,comuna
Stoenești,judetul Vâlcea ”
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m)
din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi
cu ale art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare, va supun spre dezbatere și aprobare pe
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii februarie 2020 a proiectului de
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii„Lucrări de
reparații generale la Căminul Cultural din satul Piscu Mare,comuna
Stoenești,judetul Vâlcea ”,precum și a serviciilor de asistenta tehnica din partea
dirigintelui de santier.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR. ………..…..…/………..….2020
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii
„Lucrări de reparații generale la Căminul Cultural din satul Piscu Mare,comuna
Stoenești,judetul Vâlcea ”
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m)
din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi
cu ale art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare a proiectului de
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii„Lucrări de
reparații generale la Căminul Cultural din satul Piscu Mare,comuna
Stoenești,judetul Vâlcea ”.
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL
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NR…………./…………….2020
APROBAT
PRIMAR,
DUMBRAVA GHEORGHE
REFERAT
privitor la: aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Amenajare platforma betonata la
Caminul Cultural din satul Piscu Mare, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, precum si a
serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier.
In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b) si lit (d), alin.4, lit.(d) si alin.7, lit.(d)
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile HG nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr.98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Fata de cele prezentate va solicit sa aprobati, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei
Stoenesti din luna februarie 2020, aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Amenajare
platforma betonata la Caminul Cultural din satul Piscu Mare, comuna Stoenesti, judetul
Valcea”, precum si a serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier .

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
DUMITRESCU GABRIEL
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NR. …………….…/……………...2020
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii
„Amenajare platformă betonată la Căminul Cultural din satul Piscu Mare,comuna
Stoenești,judetul Vâlcea ”
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m)
din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi
cu ale art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare, va supun spre dezbatere și aprobare pe
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii februarie 2020 a proiectului de
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii„Amenajare
platformă betonată la Căminul Cultural din satul Piscu Mare,comuna
Stoenești,judetul Vâlcea ”,precum și a serviciilor de asistenta tehnica din partea
dirigintelui de santier.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR. ………..…..…/………..….2020
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii
„Amenajare platformă betonată la Căminul Cultural din satul Piscu Mare,comuna
Stoenești,judetul Vâlcea ”
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m)
din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi
cu ale art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare a proiectului de
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii„Amenajare
platformă betonată la Căminul Cultural din satul Piscu Mare,comuna
Stoenești,judetul Vâlcea ”.
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
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NR……………/……………..2020
APROBAT
PRIMAR,
DUMBRAVA GHEORGHE
REFERAT
privitor la: aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Extindere sistem de alimentare cu
apa pe DJ 651, pe o lungime de 400 ml, in satul Zmeuratu, comuna Stoenesti, judetul
Valcea”, precum si a serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier.
In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b) si lit (d), alin.4, lit.(d) si alin.7, lit.(n)
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile HG nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr.98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Fata de cele prezentate va solicit sa aprobati, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei
Stoenesti din luna februarie 2020, aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Extindere
sistem de alimentare cu apa pe DJ 651, pe o lungime de 400 ml, in satul Zmeuratu,
comuna Stoenesti, judetul Valcea”,, precum si a serviciilor de asistenta tehnica din partea
dirigintelui de santier .

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
DUMITRESCU GABRIEL
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NR. …………….…/……………...2020
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii
„Extindere sistem de alimentare cu apa pe DJ651,pe o lungime de 400 ml,în
satul Zmeurătu,comuna Stoenești,judetul Vâlcea ”, a elaborarii si realizarii
proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m)
din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi
cu ale art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare, va supun spre dezbatere și aprobare pe
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii februarie 2020 a proiectului de
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii„Extindere sistem
de alimentare cu apa pe DJ651,pe o lungime de 400 ml,în satul
Zmeurătu,comuna Stoenești,judetul Vâlcea ”.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
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NR. ………..…..…/………..….2020
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii
„Extindere sistem de alimentare cu apa pe DJ651,pe o lungime de 400 ml,în
satul Zmeurătu,comuna Stoenești,judetul Vâlcea ”, a elaborarii si realizarii
proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m)
din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi
cu ale art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare a proiectului de
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii„Extindere sistem
de alimentare cu apa pe DJ651,pe o lungime de 400 ml,în satul
Zmeurătu,comuna Stoenești,judetul Vâlcea ”.
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
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Nr…………/…………..2019

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ
REFERAT

În conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2, art.19,alin.1-4,
art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale,coroborate cu
prevederile H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,cu modificările şi completările
ulterioare şi cu prevederile art.24 si art.25,alin.1 din ORDINUL Nr. 5090/2019 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati in
unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii
retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021;
Ținând cont de adresa nr.985/28.11.2019 a Scolii Gimnaziale Stoeneşti prin s-a
aprobat în Consiliul Profesoral și în
Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale
Stoeneşti reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru anul școlar 2020-2021;
Având în vedere adresa nr. 6214,14/28.01.2020 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;
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 februarie 2020,a
proiectului de hotărâre privind aprobarea organizarii Reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2020-2021,după cum urmeză:
1 Școala Gimnazială Stoeneşti,sat Stoeneşti,comuna
Unitate cu personalitate
Stoeneşti-cu clasele:pregătitoare-a VIII-a-9 clase
juridica(PJ)
2 Grădinița cu program normal Stoeneşti,sat
Structura arondata(AR)
Stoeneşti, comuna Stoeneşti -12 preșcolari
3 Grădinița cu program normal Dobriceni,sat
Structura arondata(AR)
Dobriceni, comuna Stoeneşti-26 preșcolari
Consilier juridic
Cosma Ioan

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
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NR………………./……….………2019
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND

Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna
Stoeneşti, pentru anul şcolar 2020-2021
În conformitate cu conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2,
art.19,alin.1-4, art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei
naţionale,coroborate cu prevederile H.G. nr. 72/2013
privind aprobarea normelor
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării
de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat,
din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per
elev/preșcolar,cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art.24 si art.25,alin.1
din ORDINUL Nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari,
prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului
conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul
scolar 2020-2021;
Ținând cont de adresa nr.985/28.11.2019 a Scolii Gimnaziale Stoeneşti prin s-a
aprobat în Consiliul Profesoral și în
Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale
Stoeneşti reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru anul școlar 2020-2021;
Având în vedere adresa nr. 6214,14/28.01.2020 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;
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 februarie 2020,a
proiectului de hotărâre privind aprobarea organizarii Reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2020-2021,după cum urmeză:
1 Școala Gimnazială Stoeneşti,sat Stoeneşti,comuna
Unitate cu personalitate
Stoeneşti-cu clasele:pregătitoare-a VIII-a-9 clase
juridica(PJ)
2 Grădinița cu program normal Stoeneşti,sat
Structura arondata(AR)
Stoeneşti, comuna Stoeneşti -12 preșcolari
3 Grădinița cu program normal Dobriceni,sat
Structura arondata(AR)
Dobriceni, comuna Stoeneşti-26 preșcolari
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR…………..…./………..……2019
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru
anul şcolar 2020-2021
În conformitate cu conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2,
art.19,alin.1-4, art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei
naţionale,coroborate cu prevederile H.G. nr. 72/2013
privind aprobarea normelor
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării
de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat,
din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per
elev/preșcolar,cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art.24 si art.25,alin.1
din ORDINUL Nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari,
prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului
conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul
scolar 2020-2021;
Ținând cont de adresa nr.985/28.11.2019 a Scolii Gimnaziale Stoeneşti prin s-a
aprobat în Consiliul Profesoral și în
Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale
Stoeneşti reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru anul școlar 2020-2021;
Având în vedere adresa nr. 6214,14/28.01.2020 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;
Fata de cele prezentate, propun spre aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Stoeneşti din luna februarie 2020,a
proiectului de hotărâre privind aprobarea
organizarii Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti,
pentru anul şcolar 2020-2021.
Consilier juridic
Cosma Ioan
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Nr. …………./………….2020

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ
REFERAT

În conformitate cu prevederilor prevederile art.6,alin.1,lit.(l),art.8,alin.1 şi
art.9,alin.1 lit.(g) din Legea nr.101/2006-Legea serviciului de salubrizare a
localităților,republicata
Art.6. - (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor

administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti au competente
exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea, coordonarea
si atribuirea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii
in domeniu:
a)stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a
infrastructurii existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi
sisteme
de
salubrizare,
in
conditiile
legii;
b)coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor de investitii, in scopul realizarii
acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare
economico-sociala a localitatilor, de urbanism, amenajare a teritoriului si de
mediu;
c)elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea,
extinderea si modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerintelor
impuse
de
legislatia
privind
protectia
mediului
in
vigoare;
d)participarea la constituirea unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, in
vederea realizarii unor investitii de interes comun din infrastructura tehnico
edilitara aferenta serviciului de salubrizare, care se realizeaza in conformitate cu
Legea
nr.
51/2006,
republicata;
e)delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta,
competitivitate si eficienta, precum si exercitarea atributiilor de administrare
asupra bunurilor apartinand patrimoniului public sau privat al unitatilor
administrativ-teritoriale
aferente
infrastructurii
serviciului;
f)participarea cu capital sau cu bunuri la societatile reglementate de Legea
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru prestarea serviciului de salubrizare si/sau pentru realizarea si exploatarea
infrastructurii
aferente;
g)contractarea sau garantarea imprumuturilor pentru finantarea programelor
de investitii din infrastructura aferenta serviciului de salubrizare, pentru
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extinderi,
dezvoltari
de
capacitati,
reabilitari
si
modernizari;
h)elaborarea si aprobarea caietelor de sarcini si a regulamentelor serviciului,
pe baza caietului de sarcini-cadru si a regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare,
elaborate
de
A.N.R.S.C.;
i)stabilirea si aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de
salubrizare,
dupa
dezbaterea
publica
a
acestora;
j)adoptarea masurilor organizatorice necesare pentru implementarea
sistemului de colectare separata a deseurilor, in vederea transportarii acestora
catre
instalatiile
de
tratare;
k)stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru servicii de
salubrizare,
cu
respectarea
reglementarilor
in
vigoare;
l)stabilirea, ajustarea ori m odificarea tarifelor propuse de operator
in conform itate cu norm ele m etodologice * ) elaborate si aprobate de
A.N.R .S.C.;
m)medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori si operatorul serviciului
de
salubrizare,
la
cererea
oricareia
dintre
parti;
n)sanctionarea operatorului, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii
de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de
performanta
ai
serviciului
de
salubrizare;
o)monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea
serviciului
de
salubrizare;
p)plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, in conditiile prevazute
la
lit.
k);
q)asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligatiile
operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind
gestiunea deseurilor de ambalaje, deseurilor de echipamente electrice si
electronice, bateriilor si acumulatorilor uzati din deseurile municipale, in
conditiile
prevazute
de
lege.
(2) In cazurile de nerespectare de catre operatori a obligatiilor contractuale
asumate, autoritatile administratiei publice locale pot solicita, pe baza unor
analize si justificari fundamentate, retragerea licentei de catre A.N.R.S.C.,
penalizari sau daune-interese, pot incasa garantiile de buna executie sau pot
rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.
(3) Unitatile administrativ-teritoriale pot forma asociatii de dezvoltare
intercomunitara, in conditiile stabilite de Legea nr. 51/2006, republicata, in
vederea infiintarii, organizarii si exploatarii in interes comun a serviciului de
salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investitii comune, specifice
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infrastructurii acestui serviciu. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara astfel
infiintate vor actiona in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale
membre, conform mandatului incredintat de acestea prin documentele
constitutive ale asociatiei.
Art.8. - (1) In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1),
autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa
caz.
(2) Hotararile autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale,
adoptate in aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instantele de contencios
administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, in conditiile legii.
Art.9. - (1) In exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege,
autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorul serviciului de
salubrizare, urmatoarele obligatii:
a)sa asigure tratament egal pentru toti operatorii serviciilor de salubrizare
care actioneaza in cadrul unitatii administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului
Bucuresti sau al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz;
b)sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile de interes public, cu
precadere la acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la
procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleaga gestiunea serviciului;
c)sa aduca la cunostinta publica hotararile si dispozitiile avand ca obiect
serviciul
de
salubrizare;
d)sa selecteze si sa stabileasca partenerii privati pentru proiectele de asociere
sau de formare de societati mixte numai in conformitate cu procedurile legale
specifice
fiecarui
tip
de
contract
de
delegare
a
gestiunii;
e)sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor
economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decat cele de interes
public;
f)sa acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotararea
de dare in administrare/hotararea de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si
electronice,
baterii
si
acumulatori;
g)sa aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform
dispozitiilor
legale;
h)sa implementeze sistemul de colectare separata a deseurilor.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa achite operatorilor
sumele convenite prin contract pentru prestatiile pe care acestia le efectueaza in
beneficiul intregii comunitati..
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Ținând cont de solicitarea majorării tarifelor pentru activitățile prestate
de către 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. 727/03.02.2020,
în baza contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de
salubrizare, ca urmare a prevederilor OUG nr.74/2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor,a Legii nr.259/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje și a
OUg nr.195/2005 privind fondul de mediu ,valoarea contributiei pentru
economia circulara pentru deseurile municipale destinate a fi eliminate prin
depozitare fiind majorata de la 30 lei/tona la 80 lei/tona începand cu data de 01
ianuarie 2020,precum și a majorarii a celorlalte preturi la carburanti și forta de
munca;
Faţă de cele expuse, propun introducerea pe ordinea de zi în sedinta
ordinara aferenta lunii februarie 2020 a proiectului de hotărâre privitor la
aprobarea actualizării ,prin majorare, a tarifelor pentru activitățile
de
precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu
regim special,sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor
menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești după
cum urmeză:
- 14,79 lei/persoana/luna fără TVA(17,60 lei/persoana/luna,inclusiv
TVA).
- 177,43 lei/mc persoana juridica,exclusiv TVA.

Consilier juridic
Cosma Ioan
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Nr………../…….……..2020
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea actualizării ,prin majorare,
a tarifelor pentru activitățile de precolectare ,colectare și transportul
deșeurilor menajere, cu excepția celor cu regim special,sortarea deșeurilor
menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de către
SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești

În conformitate cu prevederilor prevederile art.6,alin.1,lit.(l),art.8,alin.1 şi
art.9,alin.1 lit.(g) din Legea nr.101/2006-Legea serviciului de salubrizare a
localităților,republicata
Art.6. - (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor

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

Ținând cont de solicitarea majorării tarifelor pentru activitățile prestate
de către 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. 727/03.02.2020,
în baza contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de
salubrizare, ca urmare a prevederilor OUG nr.74/2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor,a Legii nr.259/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje și a
OUg nr.195/2005 privind fondul de mediu ,valoarea contributiei pentru
economia circulara pentru deseurile municipale destinate a fi eliminate prin
depozitare fiind majorata de la 30 lei/tona la 80 lei/tona începand cu data de 01
ianuarie 2020,precum și a majorarii a celorlalte preturi la carburanti și forta de
munca;
Faţă de cele expuse, propun spre dezbatere și aprobare în sedinta
ordinara aferenta lunii februarie 2020 a proiectului de hotărâre privitor la
aprobarea actualizării ,prin majorare, a tarifelor pentru activitățile
de
precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu
regim special,sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor
menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești după
cum urmeză:
- 14,79 lei/persoana/luna fără TVA(17,60 lei/persoana/luna,inclusiv
TVA).
- 177,43 lei/mc persoana juridica,exclusiv TVA.
INIȚIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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Nr……………………./………………………….2020
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea actualizării ,prin majorare,
a tarifelor pentru activitățile de precolectare ,colectare și transportul
deșeurilor menajere, cu excepția celor cu regim special,sortarea deșeurilor
menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de către
SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești

În conformitate cu prevederilor prevederile art.6,alin.1,lit.(l),art.8,alin.1 şi
art.9,alin.1 lit.(g) din Legea nr.101/2006-Legea serviciului de salubrizare a
localităților,republicata
Art.6. - (1) Autoritatile deliberative ale unitatilor

administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucuresti au competente
exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea, coordonarea
si atribuirea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii
in domeniu:
a)stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a
infrastructurii existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi
sisteme
de
salubrizare,
in
conditiile
legii;
b)coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor de investitii, in scopul realizarii
acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare
economico-sociala a localitatilor, de urbanism, amenajare a teritoriului si de
mediu;
c)elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea,
extinderea si modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerintelor
impuse
de
legislatia
privind
protectia
mediului
in
vigoare;
d)participarea la constituirea unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, in
vederea realizarii unor investitii de interes comun din infrastructura tehnico
edilitara aferenta serviciului de salubrizare, care se realizeaza in conformitate cu
Legea
nr.
51/2006,
republicata;
e)delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta,
competitivitate si eficienta, precum si exercitarea atributiilor de administrare
asupra bunurilor apartinand patrimoniului public sau privat al unitatilor
administrativ-teritoriale
aferente
infrastructurii
serviciului;
f)participarea cu capital sau cu bunuri la societatile reglementate de Legea
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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pentru prestarea serviciului de salubrizare si/sau pentru realizarea si exploatarea
infrastructurii
aferente;
g)contractarea sau garantarea imprumuturilor pentru finantarea programelor
de investitii din infrastructura aferenta serviciului de salubrizare, pentru
extinderi,
dezvoltari
de
capacitati,
reabilitari
si
modernizari;
h)elaborarea si aprobarea caietelor de sarcini si a regulamentelor serviciului,
pe baza caietului de sarcini-cadru si a regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare,
elaborate
de
A.N.R.S.C.;
i)stabilirea si aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de
salubrizare,
dupa
dezbaterea
publica
a
acestora;
j)adoptarea masurilor organizatorice necesare pentru implementarea
sistemului de colectare separata a deseurilor, in vederea transportarii acestora
catre
instalatiile
de
tratare;
k)stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru servicii de
salubrizare,
cu
respectarea
reglementarilor
in
vigoare;
l)stabilirea, ajustarea ori m odificarea tarifelor propuse de operator
in conform itate cu norm ele m etodologice * ) elaborate si aprobate de
A.N.R .S.C.;
m)medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori si operatorul serviciului
de
salubrizare,
la
cererea
oricareia
dintre
parti;
n)sanctionarea operatorului, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii
de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de
performanta
ai
serviciului
de
salubrizare;
o)monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea
serviciului
de
salubrizare;
p)plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, in conditiile prevazute
la
lit.
k);
q)asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligatiile
operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind
gestiunea deseurilor de ambalaje, deseurilor de echipamente electrice si
electronice, bateriilor si acumulatorilor uzati din deseurile municipale, in
conditiile
prevazute
de
lege.
(2) In cazurile de nerespectare de catre operatori a obligatiilor contractuale
asumate, autoritatile administratiei publice locale pot solicita, pe baza unor
analize si justificari fundamentate, retragerea licentei de catre A.N.R.S.C.,
penalizari sau daune-interese, pot incasa garantiile de buna executie sau pot
rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

(3) Unitatile administrativ-teritoriale pot forma asociatii de dezvoltare
intercomunitara, in conditiile stabilite de Legea nr. 51/2006, republicata, in
vederea infiintarii, organizarii si exploatarii in interes comun a serviciului de
salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investitii comune, specifice
infrastructurii acestui serviciu. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara astfel
infiintate vor actiona in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale
membre, conform mandatului incredintat de acestea prin documentele
constitutive ale asociatiei.
Art.8. - (1) In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1),
autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa
caz.
(2) Hotararile autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale,
adoptate in aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instantele de contencios
administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, in conditiile legii.
Art.9. - (1) In exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege,
autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorul serviciului de
salubrizare, urmatoarele obligatii:
a)sa asigure tratament egal pentru toti operatorii serviciilor de salubrizare
care actioneaza in cadrul unitatii administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului
Bucuresti sau al asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz;
b)sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile de interes public, cu
precadere la acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la
procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleaga gestiunea serviciului;
c)sa aduca la cunostinta publica hotararile si dispozitiile avand ca obiect
serviciul
de
salubrizare;
d)sa selecteze si sa stabileasca partenerii privati pentru proiectele de asociere
sau de formare de societati mixte numai in conformitate cu procedurile legale
specifice
fiecarui
tip
de
contract
de
delegare
a
gestiunii;
e)sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor
economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decat cele de interes
public;
f)sa acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotararea
de dare in administrare/hotararea de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si
electronice,
baterii
si
acumulatori;
g)sa aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform
dispozitiilor
legale;
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h)sa implementeze sistemul de colectare separata a deseurilor.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa achite operatorilor
sumele convenite prin contract pentru prestatiile pe care acestia le efectueaza in
beneficiul intregii comunitati..

Ținând cont de solicitarea majorării tarifelor pentru activitățile prestate
de către 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. 727/03.02.2020,
în baza contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de
salubrizare, ca urmare a prevederilor OUG nr.74/2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor,a Legii nr.259/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje și a
OUg nr.195/2005 privind fondul de mediu ,valoarea contributiei pentru
economia circulara pentru deseurile municipale destinate a fi eliminate prin
depozitare fiind majorata de la 30 lei/tona la 80 lei/tona începand cu data de 01
ianuarie 2020,precum și a majorarii a celorlalte preturi la carburanti și forta de
munca;
Faţă de cele expuse, propun spre aprobare în sedinta ordinara aferenta
lunii februarie 2020 a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea actualizării
,prin majorare, a tarifelor pentru activitățile de precolectare ,colectare și
transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu regim special,sortarea
deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de
către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești după cum urmeză:
- 14,79 lei/persoana/luna fără TVA(17,60 lei/persoana/luna,inclusiv
TVA).
- 177,43 lei/mc persoana juridica,exclusiv TVA.
Consilier juridic
Cosma Ioan
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NR…………../…………….2020
APROBAT
PRIMAR,
DUMBRAVA GHEORGHE
REFERAT
privitor la: utilizarea sumei de 50.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit, pentru
organizarea si desfasurarea sarbatorii festive “Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenesti,
Editia a VI-a, in ziua de 12 iulie 2020
In conformitate cu prevederile art.129 alin.4, lit.(a) si alin.7, lit.(d) din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile
Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Fata de cele prezentate va solicit sa aprobati, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei
Stoenesti din luna februarie 2020, utilizarea sumei de 50.000 lei din fondul de rezerva bugetara
constituit, pentru organizarea si desfasurarea sarbatorii festive “Pe fir de borangic”- Ziua
Comunei Stoenesti, Editia a VI-a, in ziua de 12 iulie 2020.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
DUMITRESCU GABRIEL
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NR…………./…………2020
REFERAT DE APROBARE

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND

utilizarea sumei de 50.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit,
pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”Ziua Comunei Stoenești, Ediția a-VI-a, în ziua de 12 iulie 2020
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ,
coroborate cu art129, alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,propun spre
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Stoeneşti din luna februarie 2020 proiectul de hotarare privitor la utilizarea
sumei de 50.000 lei din fondul de rezerva
bugetara
constituit, pentru
organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”- Ziua
Comunei Stoenești, Ediția a-VI-a, în ziua de 12 iulie 2020.
INITIATOR,
Primar
Gheorghe Dumbravă
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NR…………./…………2020
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND

utilizarea sumei de 50.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit,
pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”Ziua Comunei Stoenești, Ediția a-VI-a, în ziua de 12 iulie 2020
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ,
coroborate cu art129, alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,propun spre
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna
februarie 2020 proiectul de hotarare privitor la utilizarea sumei de 50.000 lei
din fondul de rezerva bugetara constituit, pentru organizarea și desfășurarea
sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția aVI-a, în ziua de 12 iulie 2020.

Consilier achiziţii publice și resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

