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NR…………/…….………2020 
REFERAT DE APROBARE 

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

31 decembrie 2019 
 

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

Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna martie 2020proiectul de hotărâre 
aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local la venituri şi cheltuieli la 
de 31  decembrie 2019,conform anexei. 

 
INITIATOR 

Primar 
Gheorghe Dumbravă 
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NR………..…/…………...2020 
 

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

execuţie  a bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  
31 decembrie 2019 

 
 

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

Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare  proiectul de hotărâre 
aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local la venituri şi cheltuieli la 
de 31 ianuarie 2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
din luna martie 2020.    
 
 

Consilier (contabil) 
Tatulescu  Nicoleta 
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NR……….……/……………2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND însuşirea  raportului asupra gestionarii 

bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti 
 

 
 

 
 Avand in vedere art.289,alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Adminsitrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  Art. 289.,alin.1 -    (1) 
Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale. Autoritatii deliberative i se prezinta anual, de catre 
autoritatea executiva, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.” propun 
spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna martie 2020 proiectul de hotărâre privind aprobarea 
raportului asupra gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti. 
 
 
 

INITIATOR 
Primar 

GHEORGHE DUMBRAVĂ  
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NR…………/…………2020 
 

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

bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti 
 

 
 

 
 Avand in vedere art.289,alin. 1din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Adminsitrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  Art. 289.,alin.1 -    (1) 
Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale. Autoritatii deliberative i se prezinta anual, de catre 
autoritatea executiva, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.” propun 
spre aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din 
luna martie 2020 proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului asupra 
gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti.  
 
 

 
Contabil 

Tatulescu Nicoleta 
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        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

Nomenclatorul stradal  al comunei Stoenești a fost aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local al comunei Stoenești nr.47/22 iunie 2017 ,acesta trebuie 
actualizat ca urmare a circulației juridice a terenurilor apărând noi  titulari ai 
dreptului de proprietate prin actele de înstrăinare încheiate de la ultima 
aprobare a nomenclatorului stradal al comunei Stoenești(nr. 285,301,545, 
584,737,1056,1106,1282, 1707,1780,2408,2497,2501,2556), precum și 
infiintarea strazii ”Pietriș” în satul Dobriceni,mutarea strazii ”Liliacului” din satul 
Suseni în satul Dobriceni, mutarea strazii ”În față” din satul Popești în satul 
Gruiu  și desfiintarea  strazii ”Valea Fâneții” din satul Popesti ,numerele 
administrative ale acesteia fiind alocate strazii ”Fâneață” din acelasi sat   . 

  Conform art.453 lit.g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările ulterioare, nomenclatura stradala - lista care contine denumirile 
tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare 
a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de 
proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare 
localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la 
atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei 
juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire. 
 De asemenea, potrivit art. 5. din Legea nr.7/1996 a cadastrului și 
publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare- (1) 
Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza 
pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la 
atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.  
 Conform Normelor tehnice aprobate prin Ordinul nr.448/2017,  fiecarui 
imobil din intravilanul localitatii i se atribuie un numar administrativ. 

Fiecare imobil situat in intravilanul localitatilor se identifica prin adresa 
administrativa a acestuia. 

Pentru imobilele cu cladiri/constructii situate in extravilan adresa 
administrativa se identifica prin denumirea drumului si numarul administrativ 
atribuit de autoritatea publica locala competenta, care reprezinta pozitia 
kilometrica fata de originea drumului. Denumirea drumului este alcatuita din 
categoria si indicativul drumului pe care sunt situate imobilele respective, 
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potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea 
incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate 
privata deschise circulatiei publice. 

Numarul administrativ se atribuie de catre autoritatea publica locala. 
  Un numar administrativ este intotdeauna compus dintr-un numar care 
poate fi suplimentat cu o litera mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea 
confuzii, literele I, O si Q nu vor fi folosite. 
   Intr-o serie de numere administrative, un numar administrativ fara litera 
este considerat mai mic decat acelasi numar care are o litera. 

Numerele administrative sunt atribuite consecutiv in ordine crescatoare 
astfel incat numerele impare sunt folosite pe partea stanga a drumului dinspre 
centrul localitatii, iar numerele pare sunt folosite pe partea dreapta a drumului. 

Față de cele de mai sus, propunem introducerea pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare aferente lunii martie 2020 a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea actualizarii Nomenclatorului stradal al comunei Stoenești,după cum 
urmeaza: 

1. Aprobarea actualizarii  Nomenclaturii  stradale prin aprobarea denumirii 
străzilor și a numerelor administrative  pentru imobilele situate în 
intravilanul comunei Stoenești, care cuprinde un număr de 13 sate, 
conform anexei nr.1, Aprobarea actualizarii  Nomenclaturii  stradale prin 
aprobarea numerelor administrative pentru imobilele cu clădiri/construcții 
situate în extravilanul comunei Stoenești, conform anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

Consilier juridic        Referent agent agricol 
  Cosma Ioan          Croitoru Valentina 
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Nr……….../……….…2020 
REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii  Nomenclatorul stradal al 
comunei Stoenești 

 
 

Nomenclatorul stradal  al comunei Stoenești a fost aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local al comunei Stoenești nr.47/22 iunie 2017 ,acesta trebuie 
actualizat ca urmare a circulației juridice a terenurilor apărând noi  titulari ai 
dreptului de proprietate prin actele de înstrăinare încheiate de la ultima 
aprobare a nomenclatorului stradal al comunei Stoenești(nr. 285,301,545, 
584,737,1056,1106,1282, 1707,1780,2408,2497,2501,2556), precum și 
infiintarea strazii ”Pietriș” în satul Dobriceni,mutarea strazii ”Liliacului” din satul 
Suseni în satul Dobriceni, mutarea strazii ”În față” din satul Popești în satul 
Gruiu  și desfiintarea  strazii ”Valea Fâneții” din satul Popesti ,numerele 
administrative ale acesteia fiind alocate strazii ”Fâneață” din acelasi sat  . 

Conform art.453 lit.g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările ulterioare, nomenclatura stradala - lista care contine denumirile 
tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare 
a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de 
proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare 
localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la 
atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei 
juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire. 
 De asemenea, potrivit art. 5. din Legea nr.7/1996 a cadastrului și 
publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare- (1) 
Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza 
pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la 
atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.  
 Conform Normelor tehnice aprobate prin Ordinul nr.448/2017,  fiecarui 
imobil din intravilanul localitatii i se atribuie un numar administrativ. 

Fiecare imobil situat in intravilanul localitatilor se identifica prin adresa 
administrativa a acestuia. 

Pentru imobilele cu cladiri/constructii situate in extravilan adresa 
administrativa se identifica prin denumirea drumului si numarul administrativ 
atribuit de autoritatea publica locala competenta, care reprezinta pozitia 
kilometrica fata de originea drumului. Denumirea drumului este alcatuita din 
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categoria si indicativul drumului pe care sunt situate imobilele respective, 
potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea 
incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate 
privata deschise circulatiei publice. 

Numarul administrativ se atribuie de catre autoritatea publica locala. 
  Un numar administrativ este intotdeauna compus dintr-un numar care 
poate fi suplimentat cu o litera mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea 
confuzii, literele I, O si Q nu vor fi folosite. 
   Intr-o serie de numere administrative, un numar administrativ fara litera 
este considerat mai mic decat acelasi numar care are o litera. 

Numerele administrative sunt atribuite consecutiv in ordine crescatoare 
astfel incat numerele impare sunt folosite pe partea stanga a drumului dinspre 
centrul localitatii, iar numerele pare sunt folosite pe partea dreapta a drumului. 

Față de cele de mai sus, propunem spre dezbatere și aprobare  pe ordinea 
de zi a şedinţei ordinare aferente lunii martie 2020 a proiectului de hotărâre 
privind aprobarea actualizarii Nomenclatorului stradal al comunei Stoenești,după 
cum urmeaza: 

2. Aprobarea actualizarii  Nomenclaturii  stradale prin aprobarea denumirii 
străzilor și a numerelor administrative  pentru imobilele situate în 
intravilanul comunei Stoenești, care cuprinde un număr de 13 sate, 
conform anexei nr.1. 

3. Aprobarea actualizarii  Nomenclaturii  stradale prin aprobarea numerelor 
administrative pentru imobilele cu clădiri/construcții situate în extravilanul 
comunei Stoenești, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
INIȚIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  
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Nr………../……….…2020 
RAPORT DE RESORT 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii Nomenclatorul stradal al 
comunei Stoenești 

 
 

Având in vedere: 
- prevederile art.5 din Legea Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr.7/1996, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, potrivit cărora: 
 „(1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului 

local, se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa 
primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a 
numărului administrativ. 

(2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale reprezintă 
sistemul unic de referinţă la nivel naţional, în care sunt înscrise nomenclaturile 
stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor. Registrul este 
obligatoriu de utilizat de instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale în activitatea specifică. Agenţia Naţională asigură instituţiilor şi 
autorităţilor publice, precum şi notarilor publici accesul liber şi gratuit la registru. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a 
furniza şi actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală proprie 
din registrul electronic al nomenclaturilor stradale. 

(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea 
funciară. Prin excepţie de la prevederile art. 31 alin. (1), încheierea prin care se 
dispune notarea modificării adresei administrative se comunică numai la cererea 
persoanei interesate.” 
 - prevederile art.2 din H.G. nr.777/31.10.2016 privind structura, 
organizarea şi funcţionarea RENNS, potrivit cărora: 
 “În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
a) adresa administrativă - localizarea bazată pe identificatori standardizaţi de 
adresă ai unui imobil situat în intravilanul localităţilor şi denumirile de drumuri 
publice, atunci când unitatea administrativ-teritorială le foloseşte ca parte a 
componentei toponimice a adreselor atribuite imobilelor în locul sau 
complementar denumirilor de drumuri; 
b) nomenclatura stradală - totalitatea elementelor de identificare cuprinzând 
denumirile de drumuri şi adrese administrative din România într-un mod 
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standardizat, organizat pe fiecare unitate administrativ-teritorială şi care 
reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la identificarea 
domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, a fiecărui 
imobil - teren cu sau fără construcţii, precum şi a fiecărei clădiri; 
 - prevederile art.453 din Codul Fiscal, potrivit cărora: 
 “În înţelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
g) nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor 
străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de 
identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul 
dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se 
organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă 
evidenţa primară unitară.” 

Fata de cele prezentatepropun spre aprobare în şedinţa ordinară din luna 
martie 2020, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii  Nomenclatorul 
stradal al comunei Stoenești . 
 
 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 
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Nr……../……….…2020                          SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 Având în vedere prevederile art.8,alin.1 și alin.3,lit.(k) din Legea 
nr.51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilitati publice,republicata,cu 
modificările și completările ulterioare,ale prevederilor art.35,alin.5,alin.8 și 
art.36,alin.6 din Legea nr.241/2006-Legea serviciului de aplimentare cu apa și 
canalizare,republicata ,cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu 
prevederile  Ordinului presedintelui ANRSC nr.65/2007 privind aprobarea 
Metodologiei de stabilire ,ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru 
serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare ,precum și cu  cu 
prevederile  art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(n) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

Vazand adresa nr.60/27.02.2020  prin care SC APA CANAL BUILA SRL-
Bărbătești  ne adduce la cunostinta modificarea pretului pentru apa potabila 
produsa si transportata in vederea redistribuirii in comuna Stoenesti;  

Tinand cont de Decizia nr.19/26.02.2020  privind stabilirea pretului pentru 
apa potabila produsa si transportata in vederea redistribuirii pentru comuna 
Stoenesti ,pentru SC APA CANAL BUILA SRL-Bărbătești  ,judetul Valcea emisa de 
A.N.R.S.C. Bucuresti; 
 Fata de cele prezentate mai sus,propun introducerea pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare aferente lunii martie 2020 a proiectului de hotărâre privitor la 
aprobarea pretului la apa potabila produsa și transportata de către SC APA 
CANAL BUILA SRL-Bărbătești  în vederea redistriburii pentru comuna Stoenești 
,calculat după cum urmeaza: 

• 1,38 lei/mc,exclusiv TVA livrata de SC APA CANAL BUILA SRL-
Bărbătești(1,50 lei/mc inclusive TVA)  ; 

• 0,60 lei/mc ,pretul pentru redistribuirea apei potabile în comuna 
Stoenești  de către Serviciul public de alimentare cu apa aflat în 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești. 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
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Nr……….../……….…20120 
REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea pretului la apa potabila produsa și 
transportata de către SC APA CANAL BUILA SRL-Bărbătești  în vederea 

redistriburii pentru comuna Stoenești   
 

Având în vedere prevederile art.8,alin.1 și alin.3,lit.(k) din Legea nr.51/2006 -
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice,republicata,cu modificările și 
completările ulterioare,ale prevederilor art.35,alin.5,alin.8 și art.36,alin.6 din 
Legea nr.241/2006-Legea serviciului de aplimentare cu apa și 
canalizare,republicata ,cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu 
prevederile  Ordinului presedintelui ANRSC nr.65/2007 privind aprobarea 
Metodologiei de stabilire ,ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru 
serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare ,precum și cu  cu 
prevederile  art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(n) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

Vazand adresa nr.60/27.02.2020  prin care SC APA CANAL BUILA SRL-
Bărbătești  ne adduce la cunostinta modificarea pretului pentru apa potabila 
produsa si transportata in vederea redistribuirii in comuna Stoenesti;  

Tinand cont de Decizia nr.19/26.02.2020  privind stabilirea pretului pentru 
apa potabila produsa si transportata in vederea redistribuirii pentru comuna 
Stoenesti ,pentru SC APA CANAL BUILA SRL-Bărbătești  ,judetul Valcea emisa de 
A.N.R.S.C. Bucuresti; 
 Fata de cele prezentate mai sus,propun spre dezbatere și aprobare în 
şedinţa ordinara aferente lunii martie 2020 a proiectului de hotărâre privitor la 
aprobarea pretului la apa potabila produsa și transportata de către SC APA 
CANAL BUILA SRL-Bărbătești  în vederea redistriburii pentru comuna Stoenești 
,calculat după cum urmeaza: 

• 1,38 lei/mc,exclusiv TVA livrata de SC APA CANAL BUILA SRL-
Bărbătești(1,50 lei/mc inclusive TVA)  ; 

• 0,60 lei/mc ,pretul pentru redistribuirea apei potabile în comuna 
Stoenești  de către Serviciul public de alimentare cu apa aflat în 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești. 

 
PRIMAR 

GHEORGHE DUMBRAVĂ  
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Nr………../……….…2020 
RAPORT DE RESORT 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea pretului la apa potabila produsa și 
transportata de către SC APA CANAL BUILA SRL-Bărbătești  în vederea 

redistriburii pentru comuna Stoenești   
 
 
 

Având în vedere prevederile art.8,alin.1 și alin.3,lit.(k) din Legea nr.51/2006 -
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice,republicata,cu modificările și 
completările ulterioare,ale prevederilor art.35,alin.5,alin.8 și art.36,alin.6 din 
Legea nr.241/2006-Legea serviciului de aplimentare cu apa și 
canalizare,republicata ,cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu 
prevederile  Ordinului presedintelui ANRSC nr.65/2007 privind aprobarea 
Metodologiei de stabilire ,ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru 
serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare ,precum și cu  cu 
prevederile  art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(n) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

Vazand adresa nr.60/27.02.2020  prin care SC APA CANAL BUILA SRL-
Bărbătești  ne adduce la cunostinta modificarea pretului pentru apa potabila 
produsa si transportata in vederea redistribuirii in comuna Stoenesti;  

Tinand cont de Decizia nr.19/26.02.2020  privind stabilirea pretului pentru 
apa potabila produsa si transportata in vederea redistribuirii pentru comuna 
Stoenesti ,pentru SC APA CANAL BUILA SRL-Bărbătești  ,judetul Valcea emisa de 
A.N.R.S.C. Bucuresti; 
 Fata de cele prezentate mai sus,propun spre aprobare în  şedinţa ordinara 
aferente lunii martie 2020 a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea pretului 
la apa potabila produsa și transportata de către SC APA CANAL BUILA SRL-
Bărbătești  în vederea redistriburii pentru comuna Stoeneșt. 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 
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NR……………/……………..2020 
                  APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 
 

REFERAT 
privitor la: aprobarea realizarii obiectivului de investitii: „Modernizare su 
eficientizare sistem de iluminat public stradal,cu lampi led  în comuna 

Stoenești,judetul Vâlcea  ”, a elaborarii si realizarii Studiului de fezabilitate 
 

 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 martie 2020, aprobarea realizarii obiectivului de 
investitii: „Modernizare su eficientizare sistem de iluminat public stradal,cu lampi 
led  în comuna Stoenești,judetul Vâlcea  ”, a elaborarii si realizarii Studiului de 
fezabilitate. 

 
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 
„Modernizare su eficientizare sistem de iluminat public stradal,cu lampi led  în 

comuna Stoenești,judetul Vâlcea  ”, a elaborarii si realizarii Studiului de 
fezabilitate 

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

din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile   
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  va supun spre dezbatere și aprobare pe  
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii martie  2020 a proiectului de 
hotarare privitor la „Modernizare su eficientizare sistem de iluminat public 
stradal,cu lampi led  în comuna Stoenești,judetul Vâlcea  ”, a elaborarii si 
realizarii Studiului de fezabilitate. 

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 
„Modernizare su eficientizare sistem de iluminat public stradal,cu lampi led  în 

comuna Stoenești,judetul Vâlcea  ”, a elaborarii si realizarii Studiului de 
fezabilitate 

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

din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile   
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  propun spre aprobare  a proiectului de 
hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii„Modernizare su 
eficientizare sistem de iluminat public stradal,cu lampi led  în comuna 
Stoenești,judetul Vâlcea  ”, a elaborarii si realizarii Studiului de fezabilitate. 

 
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  

DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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NR. …………….…/……………...2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general rezultati in urma elaborarii Documentatiei de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii (DALI), pentru obiectivul de investitii: “ Asfaltare 
drumuri sătești în lungime totală de 11,10 km în comuna Stoenești ,județul 
Vâlcea”, in vederea finantarii din  surse legal constituite (buget local, fonduri 
europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 

 
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m) din 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile   
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  va supun spre dezbatere și aprobare pe  
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii martie 2020 a proiectului de 
hotarare privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului 
general rezultati in urma elaborarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 
Interventii (DALI), pentru obiectivul de investitii: “ Asfaltare drumuri sătești în 
lungime totală de 11,10 km în comuna Stoenești ,județul Vâlcea”, in vederea 
finantarii din  surse legal constituite (buget local, fonduri europene 
nerambursabile, alte fonduri guvernamentale),după cum urmeză: 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI REZULTATI IN URMA DALI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 15.911.900,68 LEI 

DIN CARE C+M  13.390.926,30LEI 

INDICATORI TEHNICI: lungime strazi:11,100 km 
TERMEN DE EXECUTIE: 21 luni executie și 3 luni proiectare. 

 
INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  
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NR. ………..…..…/………..….2020 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general rezultati in urma elaborarii Documentatiei de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii (DALI), pentru obiectivul de investitii: “ Asfaltare 
drumuri sătești în lungime totală de 11,10 km în comuna Stoenești ,județul 
Vâlcea”, in vederea finantarii din  surse legal constituite (buget local, fonduri 
europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 

 
In conformitate cu art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și alin.7,lit.(m) din 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile   
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
cu ale  art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,  propun spre aprobare  proiectul  de 
hotarare privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului 
general rezultati in urma elaborarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 
Interventii (DALI), pentru obiectivul de investitii: “ Asfaltare drumuri sătești în 
lungime totală de 11,10 km în comuna Stoenești ,județul Vâlcea”, in vederea 
finantarii din  surse legal constituite (buget local, fonduri europene 
nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 

 
 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  
DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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NR………./………2020_____________ 
APROBAT 
  PRIMAR, 

DUMBRAVA GHEORGHE 
 

REFERAT 
privitor la: aprobarea prelungirii pana la data de 14.06.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM 
SA IFN nr.399/11.08.2017, in suma de 3.967.481 lei in vederea garantarii in procent de 100% a 
obligatiilor  de plata a avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 
proiectului: „Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele 
Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea, ACTIUNEA 
1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, 
Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea, ACTIUNEA 2–Infiintare sistem centralizat 
de canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna 
Stoenesti, judetul Valcea”, in baza contractului de finantare nerambursabile 
nr.C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea 
scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM SA IFN. 
 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.1, alin.2, lit. (b) si alin.4 lit. (d) si (e) si art.139 
alin.3, lit.(d) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile OUG 
nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor strcuturale si utilizarea acestora pentru 
obiectivul covergenta, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.218/2012 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a 
instrumentelor strcuturale si utilizarea acestora pentru obiectivul covergenta, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Tinand cont de Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare, emisa de Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale, inregistrata la sediul Primariei comunei Stoenesti sub 
nr.2146/18.03.2020, prin care ni se solicita Prelungirea scrisorii de garantie de restituire a avansului 
nr.399/11.08.2017 emisa de FNGCIMM SA –IFN, pana la data de 14.06.2021; 

Avand in vedere prevederile contractului de finantare C0720AM00021644000390/14.06.2017, 
prevederile contractului de executie nr.7211/01.11.2018, prevederile Ordinului de incepere a lucrarilor 
nr.7727/21.11.2018 si a celor expuse mai sus va solicit sa aprobati, in Sedinta de Consiliu Local al 
Comunei Stoenesti din luna martie 2020, aprobarea prelungirii pana la data de 14.06.2021 a Scrisorii de 
garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.399/11.08.2017, in suma de 3.967.481 lei in vederea garantarii in 
procent de 100% a obligatiilor  de plata a avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului: „Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si 
canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, 
judetul Valcea, ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu 
Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea, ACTIUNEA 2–
Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, 
Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, in baza contractului de finantare 
nerambursabile nr.C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata unui comision de 
0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM SA IFN. 

Consilier achizitii publice  
Dumitrescu Gabriel 
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REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea prelungirii pana la data de 14.06.2021 a Scrisorii de 
garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.399/11.08.2017, in suma de 3.967.481 lei in vederea garantarii in 
procent de 100% a obligatiilor  de plata a avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului: „Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si 
canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna 
Stoenesti, judetul Valcea, ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa 
in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul 
Valcea, ACTIUNEA 2–Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu 
Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, in baza 
contractului de finantare nerambursabile nr.C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata 
unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM SA IFN 
 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.1, alin.2, lit. (b) si alin.4 lit. (d) si (e) si art.139 
alin.3, lit.(d) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile OUG 
nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor strcuturale si utilizarea acestora pentru 
obiectivul covergenta, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.218/2012 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a 
instrumentelor strcuturale si utilizarea acestora pentru obiectivul covergenta, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Tinand cont de Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare, emisa de Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale, inregistrata la sediul Primariei comunei Stoenesti sub 
nr.2146/18.03.2020, prin care ni se solicita Prelungirea scrisorii de garantie de restituire a avansului 
nr.399/11.08.2017 emisa de FNGCIMM SA –IFN, pana la data de 14.06.2021; 

Avand in vedere prevederile contractului de finantare C0720AM00021644000390/14.06.2017, 
prevederile contractului de executie nr.7211/01.11.2018, prevederile Ordinului de incepere a lucrarilor 
nr.7727/21.11.2018 si a celor expuse mai sus va spre dezbateres și aprobare , in Sedinta de Consiliu 
Local al Comunei Stoenesti din luna martie 2020,  proiectul de hotărâre privitor la aprobarea 
prelungirii pana la data de 14.06.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN 
nr.399/11.08.2017, in suma de 3.967.481 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor  
de plata a avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului: 
„Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele 
Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea, 
ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, 
Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea, ACTIUNEA 2–
Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, 
Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, in baza contractului de finantare 
nerambursabile nr.C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata unui comision de 
0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM SA IFN. 
 

INITIATOR 
PRIMAR 

GHEORGHE DUMBRAVA 
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RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea prelungirii pana la data de 14.06.2021 a Scrisorii 

de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.399/11.08.2017, in suma de 3.967.481 lei in vederea garantarii 
in procent de 100% a obligatiilor  de plata a avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului: „Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si 
canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna 
Stoenesti, judetul Valcea, ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa 
in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul 
Valcea, ACTIUNEA 2–Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu 
Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, in baza 
contractului de finantare nerambursabile nr.C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata 
unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM SA IFN 

 
In conformitate cu prevederile art.129 alin.1, alin.2, lit. (b) si alin.4 lit. (d) si (e) si art.139 

alin.3, lit.(d) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile OUG 
nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor strcuturale si utilizarea acestora pentru 
obiectivul covergenta, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.218/2012 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a 
instrumentelor strcuturale si utilizarea acestora pentru obiectivul covergenta, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Tinand cont de Scrisoarea de solicitare a informatiilor suplimentare, emisa de Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale, inregistrata la sediul Primariei comunei Stoenesti sub 
nr.2146/18.03.2020, prin care ni se solicita Prelungirea scrisorii de garantie de restituire a avansului 
nr.399/11.08.2017 emisa de FNGCIMM SA –IFN, pana la data de 14.06.2021; 

Avand in vedere prevederile contractului de finantare C0720AM00021644000390/14.06.2017, 
prevederile contractului de executie nr.7211/01.11.2018, prevederile Ordinului de incepere a lucrarilor 
nr.7727/21.11.2018 si a celor expuse mai sus va solicit sa aprobati, in Sedinta de Consiliu Local al 
Comunei Stoenesti din luna martie 2020, aprobarea prelungirii pana la data de 14.06.2021 a Scrisorii 
de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.399/11.08.2017, in suma de 3.967.481 lei in vederea garantarii 
in procent de 100% a obligatiilor  de plata a avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului: „Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si 
canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna 
Stoenesti, judetul Valcea, ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa 
in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul 
Valcea, ACTIUNEA 2–Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu 
Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, in baza 
contractului de finantare nerambursabile nr.C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata 
unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM SA IFN. 

  
Consilier achizitii publice  

Dumitrescu Gabriel 
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