
 
 

 

          

                   

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 2020 

 
În conformitate cu conformitate cu  prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele   publice   locale,cu   modificările   si   completările   ulterioare,   ale   Legii 
nr.5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020,cu modificările și completările ulterioare ,ale 
H.G nr.718/2020privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, 
prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ-teritoriale 
afectate de calamitatile naturale și cu prevederile  art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,propun 
spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din 
luna septembrie 2020, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, 
conform anexei: 

   DENUMIRE                        
VENITURI  
 

   SUMA  
 
-mii lei- 
 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA 
-mii lei-  

CAP.42.02 Subventii de 
la bugetul de stat 
Subcap.420228 
Subventii primate din 
Fondul de interventie 

  
+ 2.801,00 
 
 

Cap.70.02 Servicii si dezv. 
Publica 
Subcap.70020501 Alimentare 
cu apa 
Art.71 cheltuieli de capital 
al.710101 constructii investitia-
Lucrari de punere in siguranta a 
bazinelor de apa din satl Piscu 
Mare,punct Jgheabu 
 

  
+2.801,00 
 
 
 
 

TOTAL VENITURI  + 
2.801,00 
 

TOTAL CHELTUIELI     + 2.801,00 

 
INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  

 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
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web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR………………/……………2020 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
rectificarea bugetului local  pe anul 2020 

 
În conformitate cu prevederile conformitate cu  prevederile art. 19, alin. 2 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele   publice   locale,cu   modificările   si   
completările   ulterioare,   ale   Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pentru anul 
2020,cu modificările și completările ulterioare ,ale H.G nr.718/2020privind 
alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut 
in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ-teritoriale 
afectate de calamitatile naturale și cu prevederile  art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, 
lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si 
completarile ulterioare,propun spre aprobare  proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2020,  în şedinţa ordinară a Consiliului Local 
al comunei Stoeneşti din luna august 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.6071/09.09.2020 
                    APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 
 

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

bazinelor de apa din satul Piscu Mare, punct Jgheabu”, a elaborarii si realizarii 
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.4, lit (d) si alin.7, lit.(h) 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.718/2020 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 

2.801  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 supuneti spre aprobare, in Sedinta de Consiliu 

Local al Comunei Stoenesti din luna septembrie 2020, realizarea obiectivului de investitii: 

“Lucrari de punere in siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, punct 

Jgheabu”, a elaborarii si realizarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie 

(D.A.L.I.) 

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE SI RESURSE UMANE, 

DUMITRESCU GABRIEL 

 

 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 
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NR……………..../……………….2020 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a 
bazinelor de apa din satul Piscu Mare, punct Jgheabu”, a elaborarii si realizarii 

Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) 
 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.4, lit (d) si alin.7, lit.(h) 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.718/2020 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 

2.801  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 propun  spre dezbatere și  aprobare, in Sedinta de Consiliu 
Local al Comunei Stoenesti din luna septembrie 2020,a proiectului de hotărâre privitor la 
aprobarea  realizarii obiectivului de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a bazinelor 
de apa din satul Piscu Mare, punct Jgheabu”, a elaborarii si realizarii Documentatiei de 
Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.). 

 
 

INITIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
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NR………………/……………2020 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND :aprobarea realizarii obiectivului de investitii: 

“Lucrari de punere in siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, punct 
Jgheabu”, a elaborarii si realizarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie 

(D.A.L.I.) 
 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.4, lit (d) si alin.7, lit.(h) 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.718/2020 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 

2.801  mii lei pentru achitarea unor cheltuieli urgente in vederea inlaturarii efectelor 

calamitatilor naturale pentru obiectivul de investitii de mai sus;  

Fata de cele prezentate ,propun aprobarea proiectului de hotărâre privitor la aprobarea  
realizarii obiectivului de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a bazinelor de apa 
din satul Piscu Mare, punct Jgheabu”, a elaborarii si realizarii Documentatiei de Avizare a 
Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna 
septembrie 2020. 

 
Consilier achiziţii publice  

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
 

 


