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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.3 

 

HOTĂRÂREA NR…… 

PRIVITOR LA : alegerea viceprimarului comunei Stoenești,județul Vâlcea 

 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de  ……..11.2020, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 1/13.11.2020 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu ,pentru perioada 
noiembrie 2020- ianuarie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr…./…….2020 si  
Raportul  de  resort   al  compartimentului Juridic prin care propune 
alegerea viceprimarului comunei Stoenești,județul Vâlcea ; 

Văzând Incheierea Judecatoriei Horezu nr.829/13.10.2020 privind 
validarea mandatelor consilierilor locali declarati alesi, Incheierea 
Judecatoriei Horezu nr.945/02 noiembrie 2020 privind validarea mandat 
consilie local supleant precum și Ordinul Prefectului județului Vâlcea 
nr.646/28 octombrie 2020 privitor la constatarea îndeplinirii condițiilor 
legale de constituire a Consiliului Local al comunei Stoenești, județul 
Vâlcea; 

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

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…../………2020  întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

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

Ținând cont de prevederile art.17 din  Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenești aprobat prin Hotărârea 
nr.83/20.12.2019; 

Urmare a propunerii formulate în plenul şedinţei Consiliului Local al 

comunei Stoenești privind propunerea de  alegere 
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domnului/doamnei………… în functia de viceprimar al comunei 

Stoenești,județul Vâlcea ; 

Avand in vedere  rezultatul votului secret al majoritatii absolute a 
consilierilor locali  în functie,din care rezulta ca 
domnul/doamna………..consilier local din partea Partidului………….a intrunit 
un numar de……  voturi  ; 
        În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 
2,lit.(a),alin.3,lit.(b),art.148 și art. 152 alin. 2 şi alin. 3 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
         În temeiul art. 139 alin. 3 lit. (i) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu  ………..  voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă 
următoarea 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. - Se alege  în functia de viceprimar al comunei 

Stoenești,județul Vâlcea domnul/doamna……………… din partea 

Partidului………….. 

Art.2. – Domnul/doamna va exercita calitatea de inlocuitor de drept al 

Primarului comunei Stoenești,județul Vâlcea ,pe intreaga durata a 

mandatului acestuia. 

Art.3. – Atributiile domnului/doamnei……..in calitate de viceprimar al 

comunei Stoenești,vor fi stabilite de către primar prin dispoziție. 

Art.4. – Pe durata exercitării mandatului de viceprimar, 

domnul/doamna…… îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia 

de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

Art.5. – Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la 

instanta de contencios administrative in conditiile Legii nr.554/2004,cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Art.6. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se 

comunică prin grija secretarului secretarul general al  comunei Instituţiei 

Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

        

                     

CONSILIUL LOCAL AL 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 

primarului comunei Stoeneşti,  domnului/doamnei………  şi aducerea la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de 

internet www.primaria-stoenesti.ro. 

 

     INIŢIATOR 
              PRIMAR                  Avizează pentru legalitate 
DUMBRAVĂ   Gheorghe                                     Secretar general 
                                Jr. MATEI  Gheorghe-Mihai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti,….noiembrie  2020 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.4 
 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Stoeneşti în  Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru 
anul școlar 2020-2021 

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

ordinară din data de  ……..11.2020, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 1/13.11.2020 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu ,pentru perioada 
noiembrie 2020- ianuarie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2020 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului juridic   prin care propune 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 
2020-2021;  

Având în vedere  referatul nr………/…..11.2020  prin care 
Compartimentului juridic   prin care propune desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  Consiliul de Administraţie al Scolii 
Gimnaziale Stoeneşt pentru anul școlar 2020-2021; 

Tinand cont de adresa Scolii Gimnaziale Stoenesti 
nr.638/14.09.2020,inregistrata la sediul institutiei noastre sub 
nr.6261/15.09.2020, prin care solicita desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  Consiliul de Administraţie al Scolii 
Gimnaziale Stoeneşt pentru anul școlar 2020-2021; 
   Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin 
care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr……../…..11.2020 întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică ; 
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În conformitate cu prevederile art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011-
Legea educației naționale,cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale art.4 alin. (1) lit. c) din Anexa la Ordinul Ministerului 
Educației Naționale nr.4619/2014   pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de 
invatamant preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare și cu 
prevederile art.129,alin.2,lit.(d)  și alin.7,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

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

HOTĂRÂRE 
 
 Art. 1 Se aprobă desemnarea domnului(doamnei) ……….…,consilier 
local,ca reprezentant al Consiliului Local Stoeneşti  în Consiliul de 
Administraţie al Scolii  Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2020-2021  . 
 Art. 2 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire 
a prezentei hotărâri, iar secretarul general al  comunei va asigura 
comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti, unităţilor 
şcolare  de pe raza localităţii Stoeneşti,persoanei nominalizate şi aducerea 
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local. 
 
 
          INIŢIATOR  
           PRIMAR                         Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                      SECRETAR GENERAL 
                                   Jr.Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti…..noiembrie 2020 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.5 

HOTĂRÂREA NR…… 

PRIVITOR LA : aprobarea restituirii sumelor ramase neutilizate după 

finalizarea lucrarilor ”Refacere drumuri de interes local afectate de inundatii 

din satele Stoenești,Dobriceni,Bârlogu,Gruiu,Popesti,Suseni,Mogoșești și 

Budurăști,în comuna Stoenești,județul Valcea”,în suma totală de 

219.798,07 lei,primite din Fondul de Interventie la dispoziția Guvernului 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de  ……..11.2020, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 1/13.11.2020 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu ,pentru perioada 
noiembrie 2020- ianuarie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr…./…….2020 si  
Raportul  de  resort   al  compartimentului contabilitate prin care 
propune rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr.7503/12.11.2020  prin care 
Compartimentul Contabilitate și Cmopartimentul Achiziţii Publice și Resurse 
umane propun aprobarea restituirii sumelor ramase neutilizate după 
finalizarea lucrarilor ”Refacere drumuri de interes local afectate de inundatii 
din satele Stoenești,Dobriceni,Bârlogu,Gruiu,Popesti,Suseni,Mogoșești și 
Budurăști,în comuna Stoenești,județul Valcea”,în suma totală de 
219.798,07 lei,primite din Fondul de Interventie la dispoziția Guvernului; 

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

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…../………2020  întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

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

În conformitate cu  prevederile art. 3, din OUG nr.90/2017privind 
unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte 
normative si prorogarea unor termene ,cu   modificările   si   completările   
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ulterioare,   ale Ordinului nr.2890/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016 
coroborate  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; 

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

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. - Se aprobă  restituirea sumelor ramase neutilizate după 

finalizarea lucrarilor ”Refacere drumuri de interes local afectate de inundatii 

din satele Stoenești,Dobriceni,Bârlogu,Gruiu,Popesti,Suseni,Mogoșești și 

Budurăști,în comuna Stoenești,județul Valcea”,în suma totală de 

219.798,07 lei,primite din Fondul de Interventie la dispoziția Guvernului. 

Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate , iar 

secretarul general al  comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 

legalitate, primarului comunei Stoeneşti,  compartimentului responsabil cu 

punerea în executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 

 

     INIŢIATOR 
              PRIMAR                  Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe DUMBRAVĂ                                        Secretar general 
                                Jr. MATEI  Gheorghe-Mihai 

 
 
 
Stoeneşti,….noiembrie 2020 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.6 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi 

instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
  

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de  ……..11.2020, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 1/13.11.2020 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu ,pentru perioada 
noiembrie 2020- ianuarie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2020 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului Achizitii publice şi resurse 
umane   prin care propune  aprobarea modificării  organigramei şi statului 
de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale 
serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti în sensul desfiintarii postului contractual de executie de sofer-
tractor,treapta profesionala I,în cadrul Compartimentului Administrarea 
domeniului public și privat,gospodarie comunala,din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoenești, în prezent vacant și infiintarii  
postului contractual de executie de consilier personal al 
viceprimarului,treapta profesionala I ,aflat în subordinea directa a acestuia, 
în cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Stoenești;  

Văzând adresa nr.6027/28.04.2020 ,inregistrata la sediul Primariei 
comunei Stoenești sub nr.3270/07.05.2020, prin care Instituţia Prefectului 
judeţului Vâlcea comunică  numărul maxim de 25 de posturi pentru 
aparatul de specialitate şi pentru instituţiile din subordinea consiliului local; 

Ținând 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; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 
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  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin 
care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr………../…….2020  întocmit de secretarul general al  
comunei Stoeneşti ; 

 În conformitate cu prevederile  art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, 
lit.(c),art.158 și art.546,lit.(l) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  cele 
ale art.III , art.VI 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; 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. – Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții 

ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoenești, după cum 
urmează: 

a. se desființează postul contractual de executie de sofer-
tractor,treapta profesionala I,în cadrul Compartimentului 
Administrarea domeniului public și privat,gospodarie 
comunala,din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Stoenești, în prezent vacant; 

b.  se înființează   postul contractual de executie de  consilier 
personal al viceprimarului,treapta profesionala I ,aflat în 
subordinea directa a acestuia, în cadrul  aparatului de specialitate 
al primarului comunei Stoenești; 

 Art.2. -  Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoenești cu un număr total de 25 de 
posturi cu modificările prevăzute la art.1, conform anexelor nr.1 si 2 care 
fac parte intregranta din prezenta hotarare. 

Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează 
aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al comunei Stoenești 
nr.11/17.02.2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi 
instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti. 
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Art.4 -Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achizitii Publice şi resurse umane,iar secretarului general 
al  comunei, va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei 
Prefectului – judeţul Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate, 
primarului comunei Stoeneşti,  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,  
compartimentului responsabil cu punerea în executare  şi aducerea la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de 
internet www.primaria-stoenesti.ro. 
    
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă              SECRETAR GENERAL 
                                                             Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … noiembrie 2020 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.7 

HOTĂRÂREA NR….. 
PRIVITOR LA : modificarea  și completarea anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Stoenești nr.12/17.02.2020  privitor la 
stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice  și personalul  

contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, 
ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei 

Stoeneşti 
 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de  ……..11.2020, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 1/13.11.2020 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu ,pentru perioada 
noiembrie 2020- ianuarie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2020 si  
Raportul  de  resort   al  compartimentului Achiziţii publice și resurse 
umane prin care propune modificarea  și completarea anexei nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.12/17.02.2020  privitor 
la stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice  și personalul  
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, 
ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti în sensul stabilirii salariului de baza pentru postul contractual de 
executie de consilier personal al viceprimarului ; 

Având în vedere Hotararea Consiliului nr…./…..noiembrie 2020 
privitor la aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi 
instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti,prin care a 
fost infiintat  postul contractual de executie de  consilier personal al 
viceprimarului,treapta profesionala I ,aflat în subordinea directa a acestuia, 
în cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Stoenești ; 

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

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
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înregistrat la nr………../…….2020  întocmit de secretarul general al  
comunei Stoeneşti ; 

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

În conformitate cu  prevederile art.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; 

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

 
HOTĂRÂRE 

 

Art.1. – Se aprobă modificarea  și completarea anexei nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.12/17.02.2020  privitor 
la stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice  și personalul  
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, 
ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti în sensul stabilirii salariului de baza pentru postul contractual de 
executie de consilier personal al viceprimarului și se inlocuieste aceasta cu 
anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Stoenești nr.12/17.02.2020  privitor la stabilirea salariilor de baza pentru 
funcțiile publice  și personalul  contractual din aparatul de specialitate al 

http://idrept.ro/00023385.htm
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primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti. 

Art.3. – Drepturile salariale lunare  brute ale personalului prevăzut la 
art. 1  se stabilesc prin dispoziția primarului  comunei Stoenești . 

Art.4. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire 
a prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate și 
compartimentului Achiziţii publice și resurse umane, iar secretarul general 
al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului 
– judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti,  compartimentelor responsabile cu punerea în 
executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
 

         INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă              SECRETAR GENERAL 
                                                             Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … noiembrie 2020 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.7 

Anexa NR.1 la H.C.L. NR……/…..noiembrie 2020 

TABEL POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUTIE 

Nr. crt Functia Grad/Treapta Nivel 

studii 

SALARIU DE BAZA  

GRADATIA 0 

Obs.  

1 Secretar dactilograf I M 2769  

2 Sofer I M 2498  

3 Sofer II M  2380  

4 Guard  M 2380  

5 Muncitor calificat  II M 2498  

6 Muncitor calificat III M 2380  

7 Muncitor necalificat I M 2372  

8 Bibliotecar  M 2768  

9 Consilier Personal al 

Primarului 

IA S 3793  

10 Consilier Personal al 

Viceprimarului 

I M 3280  

11 Referent situatii de 

urgenta 
 M 2660  

 

     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă              SECRETAR GENERAL 
                                                             Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
Stoeneşti, …  noiembrie 2020 
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HOTĂRÂREA NR…. 

PRIVITOR LA: alocarea sumei  totale de 12.800 lei din bugetul local al 
comunei Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au 
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care 
au împlinit 18 ani în anul 2020 

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

ordinară din data de  ……..11.2020, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 1/13.11.2020 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu ,pentru perioada 
noiembrie 2020- ianuarie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2019 si  
Raportul  de  resort   al compartimentului al Compartimentului Achizitii 
publice şi resurse umane  prin care se propune alocarea sumei  totale de 
12.800 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti pentru recompensarea 
familiilor  care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor 
care au împlinit 18 ani în anul 2020 şi au  domiciliul în comuna Stoeneşti ; 

 Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care 
se propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…….11.2020 întocmit de secretarul general  comunei 
Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu  prevederile art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(b) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

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

 
 

HOTĂRÂRE 
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Art.1. Se aproba alocarea sumei de 1.600 lei din bugetul local al 

comunei Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de 
ani de căsătorie neîntrerupta  în anul 2020 şi au  domiciliul în comuna 
Stoeneşti ,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aproba alocarea sumei de 11.200 lei din bugetul local al 
comunei Stoeneşti pentru recompensarea tinerilor care au împlinit 18 ani în 
anul 2020 şi au  domiciliul în comuna Stoeneşti ,conform anexei nr.2 care 
face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire 
a prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate și 
compartimentului Achiziţii publice și resurse umane, iar secretarul general 
al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului 
– judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti,  compartimentelor responsabile cu punerea în 
executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
   
      INITIATOR 
       PRIMAR              Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă               SECRETAR GENERAL 
                                                             Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, …noiembrie  2020  
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.8 

 
ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA  NR……../…….noiembrie 2020 

Privitor la : alocarea sumei de 1.600 lei din bugetul local al comunei 
Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntrerupta şi au  domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2020 

 

Nr 
crt 

Numele si prenumele Satul Suma-lei 

1. Pletea Victor si Magdalena Stoenesti 400 

2. Diaconu Constantin si Elena Neghinesti 400 

3. Sîrbu Constantin si Maria Stoenesti 400 

4. Dragan Mihai si Elena Piscu Mare 400 

10 TOTAL  1.600 

 
 

      INITIATOR 
       PRIMAR              Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă               SECRETAR GENERAL 
                                                             Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, …noiembrie  2020  
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.8 

 
 
 

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA  NR. 
Privitor la : alocarea sumei de 13.600 lei din bugetul local al comunei 
Stoeneşti pentru recompensarea tinerilor care au împlinit 18 ani şi au  

domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2020 
 
 

Nr 
crt 

Numele si prenumele Data 
nasterii 

Comuna  Suma-lei 

1. Popescu Nicolae-Alexandru 02.02.2002 Stoeneşti 400 

2. Georgescu Ionut Sebastian 09.01.2002 Stoeneşti 400 

3. Chelcea George Alin 16.01.2002 Stoeneşti 400 

4. Cojocaru Eduard Marian 25.08.2002 Stoeneşti 400 

5 Oneata Alin Alexandru 12.10.2002 Stoeneşti 400 

6 Mija Robert Mihail 19.01.2002 Stoeneşti 400 

7 Bodescu   Roxana  Maria 27.07.2002 Stoeneşti 400 

8 Ungureanu  Maria Roxana 01.07.2002 Stoeneşti 400 

9 Copala  Andreea Maria 24.11.2002 Stoeneşti 400 

10 Barbu Alexandru Gheorghe 24.12.2002 Stoeneşti 400 

11 Udrea Petronia 29.06.2002 Stoeneşti 400 

12 Pasare Nicoleta 07.03.2002 Stoeneşti 400 

13 Dolofan Elena Alexandra 21.06.2002 Stoeneşti 400 

14 Manea Stefan Emilian 27.12.2002 Stoeneşti 400 

15 Vaduva Adelin 01.05.2002 Stoeneşti 400 

16 Pelesca Petre Silvian 28.06.2002 Stoeneşti 400 

17 Vulcu Catalin Florian 10.11.2002 Stoeneşti 400 

18 Fulgu Maria Elena 11.09.2002 Stoeneşti 400 

19 Marcu Marian 24.08.2002 Stoeneşti 400 

20 Nicula Elena Diana 24.07.2002 Stoeneşti 400 

21 Popescu Elena Cristina 19.06.2002 Stoeneşti 400 

22 Tanasoaica Danut Adrian 03.02.2002  Stoeneşti 400 

23 Boharu Marian Cristian 24.12.2002 Stoeneşti 400 

24 Moraru Ciochina Elena 07.02.2002 Stoeneşti 400 
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25 Antonie Stefan Nicu 03.07.2002 Stoeneşti 400 

26 Popa Constantin Marian  29.11.2002 Stoeneşti 400 

27 Filker Stefania 20.06.2002 Stoeneşti 400 

28 Constantinescu Elena Florina 18.05.2002 Stoeneşti 400 

 TOTAL   11.200 

         
          INITIATOR 
       PRIMAR              Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă               SECRETAR GENERAL 
                                                             Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, …noiembrie  2020  
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.9 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea  cheltuielilor în suma de  15.000 lei  
din bugetul local al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea 
“Pomului  de iarna “ în anul 2020 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de  ……..11.2020, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 1/13.11.2020 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu ,pentru perioada 
noiembrie 2020- ianuarie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2020 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului Achizitii publice şi resurse 
umane  prin care propune  aprobarea cheltuielilor în suma de 15.000 lei din 
bugetul local pentru organizarea „Pomului de iarna”în anul 2020; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin 
care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…….12.2020  întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu  prevederile art.129,alin.4,lit.(a) din OUG 
nr.57/2020 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza art.139, alin.3,lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. 
nr.57/2020 privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi 
..................voturi împotrivă, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 Art.1 Se aprobă  cheltuielile în suma de 15.000 lei din bugetul local al 
comunei Stoeneşti  pentru organizarea  „Pomului de iarna” în anul 2020, cu 
respectarea regimului juridic al achiziţiilor publice. 
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Art.2- Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate și 
compartimentului Achiziţii publice și resurse umane, iar secretarul general 
al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului 
– judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti,  compartimentelor responsabile cu punerea în 
executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
 

  
        INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă             SECRETAR GENERAL 
                                                                              Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … noiembrie 2020 
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HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 
Interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general 
rezultati in urma intocmirii DALI, pentru obiectivul de investitii: “Lucrari 
de punere in siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, 
pct.Jgheabu” 

 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de  ……..06.2020, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 29/27 mai 2020 a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Chelcea Nadia-Andreea ,pentru 
perioada iunie -augst 2020; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2020  si  
Raportul  de  resort   al  compartimentul Achiziţii publice și resurse umane  
prin care se propune aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 
Interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general 
rezultati in urma intocmirii DALI, pentru obiectivul de investitii: “Lucrari 
de punere in siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, 
pct.Jgheabu”; 

Luand in considerare prevederile 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; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin 
care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…….11.2020  întocmit de secretarul general al  comunei 
Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 
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În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b),alin.(4), lit.d) si 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioareale prevederilor  art.5,alin.1,lit.(b),art,9 și Anexa nr.5 
din  Hotărârea 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,coroborate cu prevederile art.44, 
alin.(1) din Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

În baza art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare cu  
………..  voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1 Se aprobă   Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie 

(DALI), indicatorii tehnico-economici si  devizul general rezultati in urma 
intocmirii DALI, pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in 
siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, pct.Jgheabu”, 
după cum urmeză: 
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 2 777 750 LEI 

DIN CARE C+M 2 513 940 LEI 

INDICATORI TEHNICI:  
Situatia proiectata urmareste consolidarea bazinelor de apa in punctul 
Jgheabu si amenajarea drumului de acces 
-Lungime drum     -1.250 m 
-Latime drum     -3 m 
-Rigola ramforsata    -350 m 
-Podet tabla cutata L=4,6 m   -1 buc 
-Podet table cutata L=3,35 m  -1 buc 
-Zid sprijin la bazine fundat pe ramforti   -L=60 m 
-Sant pereat elastic    -L=1250 m 
-Plantatie pe versanti cu salcami  -5000 bucati 
 
Durata de realizare: 24 luni 
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Art.2 Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local 
pentru perioada de realizare a investiției, potrivit legii. 

Art.3 Se aproba suportarea din bugetul local al comunei Stoeneşti, 
judeţul Vâlcea  a tuturor cheltuielilor neeligibile pentru realizarea 
obiectivului de investiții. 

Art.4 Caracteristicile tehnice ale Documentatiei de Avizare a Lucrarilor 
de Interventie (DALI) pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de punere 
in siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, pct.Jgheabu” 
sunt cuprinse in anexa, care este parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentul Contabilitate  şi 
compartimentul Achizitii Publice şi resurse umane  iar  secretarul general al 
comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  Instituţiei Prefectului 
– judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti, compartimentelor responsabile  şi aducerea la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local pe pagina de 
internet www.primaria-stoenesti.ro. 

 
        INIŢIATOR 

              PRIMAR                  Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                       Secretar general 
                                   Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
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