
 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr………/………..2020                    SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
 

REFERAT 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2  și art.58 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si completările 
ulterioare , ale   Legii nr.50/2019  a bugetului de stat pentru anul 2019,cu 
modificările și completările  ,coroborate cu art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completerile 
ulterioare,precum și cuprevederile HG nr.531/2020 privind alocarea unei sume 
din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia  Guvernului, prevazut in bugetul de 
stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de 
calamitati naturale, propun introducerea pe ordinea de zi a  şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iulie 2020, a proiectului de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, conform anexei: 

   DENUMIRE                        
VENITURI  
 

   SUMA  
 
-mii lei- 
 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA 
-mii lei-  

Cap.42.02 
 Subventii de la  
bugetul de stat 
 
Subcap.42.02.28 
Subventii primite din 
Fondul de interventie 

 + 1266,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cap. 84.02 Transporturi si 
comunicatii 
Subcap.84020301 Drumuri si 
poduri 
 Art.20 bunuri si servicii 
 Art.71 cheltuieli de capital 
al.710101 constructii 
Investitia-Lucrari de punere in 
sigurantaa drumului comunal 
DC 156,Barlogu-Baile Govora 
(0,35 km)   

 + 1266,00 
 

TOTAL VENITURI  + 1266,00 
 

TOTAL CHELTUIELI     + 1266,00 

 
CONSILIER(Contabil) 

TATULESCU NICOLETA 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

 
NR……………..../……………….2020 

 

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

 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2  și art.58 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si completările 
ulterioare , ale   Legii nr.50/2019  a bugetului de stat pentru anul 2019,cu 
modificările și completările  ,coroborate cu art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completerile 
ulterioare,precum și cuprevederile HG nr.531/2020 privind alocarea unei sume 
din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia  Guvernului, prevazut in bugetul de 
stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de 
calamitati naturale,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iulie 2020, proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, conform anexei: 

   DENUMIRE                        
VENITURI  
 

   SUMA  
 
-mii lei- 
 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA 
-mii lei-  

Cap.42.02 
 Subventii de la  
bugetul de stat 
 
Subcap.42.02.28 
Subventii primite din 
Fondul de interventie 

 + 1266,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cap. 84.02 Transporturi si 
comunicatii 
Subcap.84020301 Drumuri si 
poduri 
 Art.20 bunuri si servicii 
 Art.71 cheltuieli de capital 
al.710101 constructii 
Investitia-Lucrari de punere in 
sigurantaa drumului comunal 
DC 156,Barlogu-Baile Govora 
(0,35 km)   

 + 1266,00 
 

TOTAL VENITURI  + 1266,00 
 

TOTAL CHELTUIELI     + 1266,00 

 
INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

 
NR………………/……………2020 
 
 

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

 
În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2  și art.58 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si completările 
ulterioare , ale   Legii nr.50/2019  a bugetului de stat pentru anul 2019,cu 
modificările și completările  ,coroborate cu art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completerile 
ulterioare,precum și cuprevederile HG nr.531/2020 privind alocarea unei sume 
din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia  Guvernului, prevazut in bugetul de 
stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de 
calamitati naturale,propun spre aprobare  proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2019,  în şedinţa ordinară a Consiliului Local 
al comunei Stoeneşti din luna iulie 2020. 

 
CONSILIER(Contabil) 

TATULESCU NICOLETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

 
Nr………/………..2020                    SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
 

REFERAT 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 
84 din Lega nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
art. 1, alin. (2), lit. ,,b,, din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu  modificările și completările ulterioare, propun introducerea pe 
ordinea de zi a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din 
luna iulie 2020, a proiectului de hotărâre privitor la  aprobarea Regulamentului 
propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului 
Local al Comunei Stoenești. 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

 
NR……………..../……………….2020 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter 
normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Comunei Stoenești 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 
84 din Lega nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
art. 1, alin. (2), lit. ,,b,, din Anexa nr. 1 la 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 
iulie 2020, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu 
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului 
Local al Comunei Stoenești. 

 
 

INITIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

 
NR………………/……………2020 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter 
normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Comunei Stoenești 

 
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 
84 din Lega nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
art. 1, alin. (2), lit. ,,b,, din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu  modificările și completările ulterioare,propun spre aprobare  
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de 
hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al 
Comunei Stoenești,  în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
din luna iulie 2020. 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

 
Nr………/………..2020                    SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
 

REFERAT 
 
 

În conformitate cu prevederile art 35 alin.(1),alin.(3) și alin.(4)  din Legea 
nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare,cu prevederile OUG nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu 
modificarile si completarile ulterioare și cu prevederile Hotararii Guvernului 
Romaniei nr. 855/2008 pentru aprobarea actului  constitutive- cadru si a 
statutului –cadru ale Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de 
activitate  serviciile de utilitati publice,cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. e), alin. (9) litera c) din OUG nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
propun introducerea pe ordinea de zi a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna iulie 2020, a proiectului de hotărâre privitor la  
aprobarea  asocierii Comunei Stoenești , Judetul Vâlcea, ca membru fondator, 
cu Comuna Bărbătești si Comuna Costești din judetul Vâlcea, în  vederea 
infiintarii  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  Bărbătesti-Costești- 
Stoenești ,pentru implementarea  proiectului ,, Infiintare sistem  de distributie 
gaze naturale,,. 

 
Consilier achiziţii publice 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

 
NR……………..../……………….2020 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea  asocierii Comunei Stoenești , Judetul Vâlcea, ca membru fondator, 
cu Comuna Bărbătești si Comuna Costești din judetul Vâlcea, în  vederea 
infiintarii  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  Bărbătesti-Costești- 

Stoenești ,pentru implementarea  proiectului ,, Infiintare sistem  de distributie 
gaze naturale,, 

 

În conformitate cu prevederile art 35 alin.(1),alin.(3) și alin.(4)  din Legea 
nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare,cu prevederile OUG nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu 
modificarile si completarile ulterioare și cu prevederile Hotararii Guvernului 
Romaniei nr. 855/2008 pentru aprobarea actului  constitutive- cadru si a 
statutului –cadru ale Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de 
activitate  serviciile de utilitati publice,cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. e), alin. (9) litera c) din OUG 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 iulie 2020, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  asocierii Comunei Stoenești , Judetul Vâlcea, ca membru fondator, 
cu Comuna Bărbătești si Comuna Costești din judetul Vâlcea, în  vederea 
infiintarii  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  Bărbătesti-Costești- 
Stoenești ,pentru implementarea  proiectului ,, Infiintare sistem  de distributie 
gaze naturale,,. 

 
 

INITIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

 
NR………………/……………2020 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea  asocierii Comunei Stoenești , Judetul Vâlcea, ca membru fondator, 
cu Comuna Bărbătești si Comuna Costești din judetul Vâlcea, în  vederea 
infiintarii  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  Bărbătesti-Costești- 
Stoenești ,pentru implementarea  proiectului ,, Infiintare sistem  de distributie 
gaze naturale,, 
 

În conformitate cu prevederile art 35 alin.(1),alin.(3) și alin.(4)  din Legea 
nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare,cu prevederile OUG nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu 
modificarile si completarile ulterioare și cu prevederile Hotararii Guvernului 
Romaniei nr. 855/2008 pentru aprobarea actului  constitutive- cadru si a 
statutului –cadru ale Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de 
activitate  serviciile de utilitati publice,cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. e), alin. (9) litera c) din OUG nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare,propun spre aprobare  proiectul de hotărâre privind aprobarea  
asocierii Comunei Stoenești , Judetul Vâlcea, ca membru fondator, cu Comuna 
Bărbătești si Comuna Costești din judetul Vâlcea, în  vederea infiintarii  
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  Bărbătesti-Costești- Stoenești ,pentru 
implementarea  proiectului ,, Infiintare sistem  de distributie gaze naturale,,,  în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iulie 2020. 

 
Consilier achiziţii publice 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

 
Nr………/………..2020                    SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
 

REFERAT 
 
 

În conformitate cu prevederile O.G. nr.16/2014 pentru modificarea și 
completarea  O.G. nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de 
Investitii ”C.N.I.”-S.A. ,cu modificările și completările ulterioare,coroborat cu 
prevederile art.129.alin.7,lit.(a),(e) și (f) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun introducerea pe 
ordinea de zi a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din 
luna iulie 2020, a proiectului de hotărâre privitor la  predarea către Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii „ Construire sală de educație fizică 
școlara sat Stoenești, comuna Stoenești, judeţul Vâlcea”. 

 
Consilier achiziţii publice 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR……………..../……………….2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „ Construire sală de 

educație fizică școlara sat Stoenești, comuna Stoenești, judeţul 
Vâlcea” 

 

În conformitate cu prevederile O.G. nr.16/2014 pentru modificarea și 
completarea  O.G. nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de 
Investitii ”C.N.I.”-S.A. ,cu modificările și completările ulterioare,coroborat cu 
prevederile art.129.alin.7,lit.(a),(e) și (f) din OUG 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 
iulie 2020, proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „ Construire sală de educație fizică școlara sat 
Stoenești, comuna Stoenești, judeţul Vâlcea”. 

 
 

INITIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR………………/……………2020 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „ Construire sală de 
educație fizică școlara sat Stoenești, comuna Stoenești, judeţul 
Vâlcea” 
 

În conformitate cu prevederile O.G. nr.16/2014 pentru modificarea și 
completarea  O.G. nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de 
Investitii ”C.N.I.”-S.A. ,cu modificările și completările ulterioare,coroborat cu 
prevederile art.129.alin.7,lit.(a),(e) și (f) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,propun spre aprobare  
proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  
a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii „ Construire sală de educație fizică școlara sat Stoenești, 
comuna Stoenești, judeţul Vâlcea”,în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna iulie 2020. 

 
Consilier achiziţii publice 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
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NR.4492/02.07.2020 

                  APROBAT 

           PRIMAR, 

                    DUMBRAVA GHEORGHE 

 

REFERAT 

privind aprobarea inceperii investitiei ”Modernizare si eficientizare sistem de iluminat 

public stradal, cu lampi LED, in Comuna Stoenesti, Judetul Valcea” 

 

In conformitate cu prevederile: 

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

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   

d) HG907/2016 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; 

e) Ghidul de finanțare privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a 

energiei in infrastructura de iluminat public – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

f) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” 

ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

g) În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. 

”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 

Fata de cele prezentate va solicit sa supuneti spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al 

Comunei Stoenesti din luna iulie 2020,urmatoarele: 

-Participarea Comunei Stoenesti in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a 

gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM. 

-  Comuna Stoenesti va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a contractului de finantare ce ar 

urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest sen, in conformitate cu Art. 13 g) 

din a) Ghidul de finanțare al Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aproba participarea la Program, respectiv: 

- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 10,73%, respectiv 60.116,97 lei  

- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 

- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

-      Isi exprima angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi 

derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare privind achiziţiile publice; 

 

-Indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢII – proiect nr. 62/29.05.2020 elaborator SC CRISBO COMPANY SRL, ce va fi depus 

in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in 
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infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in 

continuare PROGRAM. Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliati in cadrul D.A.L.I. – atasat.   

• Valoarea totala a investitiei este de 499.139,28 lei fara TVA, respectiv 593.319,72 lei TVA inclus 
• Valoarea eligibila a proiectului: 560.116,97 lei. 

• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 500.000,00 lei 

• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 33.202,75 lei 

• Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in intravilanul comunei 

Stoenesti. 

• Modernizarea consta in achizitionarea a 399 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED cu putere 

instalata astfel: 1 lampa de putere 45 W, 398 lampi de putere 22 W. 

• Puterea instalata totala a sistemului nou proiectat este de 8,80 kW, rezultand o economie de energie de 

84,06% pe an, si costuri de intretinere 0 (pentru un timp de functionare mediu de 4150 ore/an) 

• Durata de garantie a echipamentelor si lucrarilor este de 5 ani, cu o durata normata de viata de 11 ani. 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE SI RESURSE UMANE, 

DUMITRESCU GABRIEL 
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NR.4504/03.07.2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea inceperii investitiei ”Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public 

stradal, cu lampi LED, in Comuna Stoenesti, Judetul Valcea” 

 

In conformitate cu prevederile: 

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

i) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

j) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   

k) HG907/2016 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; 

l) Ghidul de finanțare privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a 

energiei in infrastructura de iluminat public – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

m) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” 

ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

n) În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. 

”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 

Fata de cele prezentate va solicit sa supun spre  dezbatere și aprobare, in Sedinta de Consiliu 

Local al Comunei Stoenesti din luna iulie 2020,urmatoarele: 

-Participarea Comunei Stoenesti in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a 

gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM. 

-  Comuna Stoenesti va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a contractului de finantare ce ar 

urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest sen, in conformitate cu Art. 13 g) 

din a) Ghidul de finanțare al Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aproba participarea la Program, respectiv: 

- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 10,73%, respectiv 60.116,97 lei  

- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 

- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

-      Isi exprima angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi 

derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare privind achiziţiile publice; 

 

-Indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢII – proiect nr. 62/29.05.2020 elaborator SC CRISBO COMPANY SRL, ce va fi depus 
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in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in 

infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in 

continuare PROGRAM. Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliati in cadrul D.A.L.I. – atasat.   

• Valoarea totala a investitiei este de 499.139,28 lei fara TVA, respectiv 593.319,72 lei TVA inclus 
• Valoarea eligibila a proiectului: 560.116,97 lei. 

• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 500.000,00 lei 

• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 33.202,75 lei 

• Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in intravilanul comunei 

Stoenesti. 

• Modernizarea consta in achizitionarea a 399 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED cu putere 

instalata astfel: 1 lampa de putere 45 W, 398 lampi de putere 22 W. 

• Puterea instalata totala a sistemului nou proiectat este de 8,80 kW, rezultand o economie de energie de 

84,06% pe an, si costuri de intretinere 0 (pentru un timp de functionare mediu de 4150 ore/an) 

• Durata de garantie a echipamentelor si lucrarilor este de 5 ani, cu o durata normata de viata de 11 ani. 

INIȚIATOR 

PRIMAR  

DUMBRAVĂ GHEORGHE 
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NR4600/09.07.2020 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea inceperii investitiei ”Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public 

stradal, cu lampi LED, in Comuna Stoenesti, Judetul Valcea” 

 

In conformitate cu prevederile: 

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

p) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

q) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   

r) HG907/2016 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; 

s) Ghidul de finanțare privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a 

energiei in infrastructura de iluminat public – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

t) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” 

ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

u) În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. 

”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 

Fata de cele prezentate va supun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei 

Stoenesti din luna iulie 2020,urmatoarele: 

-Participarea Comunei Stoenesti in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a 

gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM. 

-  Comuna Stoenesti va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a contractului de finantare ce ar 

urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest sen, in conformitate cu Art. 13 g) 

din a) Ghidul de finanțare al Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aproba participarea la Program, respectiv: 

- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 10,73%, respectiv 60.116,97 lei  

- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 

- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

-      Isi exprima angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi 

derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare privind achiziţiile publice; 

 

-Indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢII – proiect nr. 62/29.05.2020 elaborator SC CRISBO COMPANY SRL, ce va fi depus 

in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in 
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infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in 

continuare PROGRAM. Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliati in cadrul D.A.L.I. – atasat.   

• Valoarea totala a investitiei este de 499.139,28 lei fara TVA, respectiv 593.319,72 lei TVA inclus 
• Valoarea eligibila a proiectului: 560.116,97 lei. 

• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 500.000,00 lei 

• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 33.202,75 lei 

• Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in intravilanul comunei 

Stoenesti. 

• Modernizarea consta in achizitionarea a 399 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED cu putere 

instalata astfel: 1 lampa de putere 45 W, 398 lampi de putere 22 W. 

• Puterea instalata totala a sistemului nou proiectat este de 8,80 kW, rezultand o economie de energie de 

84,06% pe an, si costuri de intretinere 0 (pentru un timp de functionare mediu de 4150 ore/an) 

• Durata de garantie a echipamentelor si lucrarilor este de 5 ani, cu o durata normata de viata de 11 ani. 

 

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  

DUMITRESCU GABRIEL 
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NR.4827/21.07.2020 

                    APROBAT 

           PRIMAR, 

                    DUMBRAVA GHEORGHE 

 

REFERAT 

privitor la: aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a 

drumului comunal DC 156, Barlogu-Baile Govora (0,35 km)”, a elaborarii si realizarii proiectului 

tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de executie. 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.4, lit (d) si alin.7, lit(m) 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 art.44, alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Avand in vedere HG nr.531/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la 

dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrative-

teritoriale afectate de calamitati naturale, prin care ni s-a repartizat suma de 1266 mii lei pentru 

achitarea unor cheltuieli urgente in vederea inlaturarii efectelor calamitatilor naturale pentru obiectivul 

de investitii de mai sus;  

Fata de cele prezentate va solicit sa aprobati, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti 

din luna iulie 2020, aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a 

drumului comunal DC 156, Barlogu-Baile Govora (0,35 km)”, a elaborarii si realizarii proiectului 

tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de executie. 

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE SI RESURSE UMANE, 

DUMITRESCU GABRIEL 
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NR. …………….…/……………...2020 
 

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

investitii „Lucrări de punere în siguranta a drumului comunal DC 156 Bârlogu – 
Băile Govora (0,35 km) ”, a elaborarii si realizarii Proiectului tehnic,detaliilor de 
excutie și a caietului de sarcini 

 
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,  va supun spre 
dezbatere și aprobare pe  ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii iunie 
2020 a proiectului de hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de 
investitii „Lucrări de punere în siguranta a drumului comunal DC 156 Bârlogu – 
Băile Govora (0,35 km) ”, a elaborarii si realizarii Proiectului tehnic,detaliilor de 
excutie și a caietului de sarcini. 

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 punere în siguranta a drumului comunal DC 156 Bârlogu – Băile 
Govora (0,35 km) ”, a elaborarii si realizarii Proiectului tehnic,detaliilor de 

excutie și a caietului de sarcini 
 

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,  va supun spre 
aprobare, pe  ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii iunie 2020 a 
proiectului de hotarare privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii 
„Lucrări de punere în siguranta a drumului comunal DC 156 Bârlogu – Băile 
Govora (0,35 km) ”, a elaborarii si realizarii Proiectului tehnic,detaliilor de 
excutie și a caietului de sarcini. 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  
DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 

 
 


