
 
 

 

          

                   

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. ………/………….2021                       APROB 
                                     PRIMAR   
             GHEORGHE DUMBRAVĂ  

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

privind finanţele   publice   locale,cu   modificările   si   completările   ulterioare,   
ale   Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021,cu modificările și 
completările ulterioare 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; 

Ținând cont de adresa nr.VLG_STZ_6639/22.04.2021 a Administrației 
Judetene a Finantelor Publice Vâlcea ,inregistrata la Primăria comunei Stoenești  
sub nr.3343/26.04.2021 prin care se comunica repartizarea pe unitati 
administrative teritorile a sumelor defalcate din TVA din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2021, actualizate in baza Hotararii Consiliului Judetean 
Valcea nr. 94/21.04.2021 privind repartizarea pe U.A.T. a sumelor defalcate din 
TVA pentru finantarea drumurilor judetene si comunale, precum si Hotararii 
Consiliului Judetean Valcea nr. 93/21.04.2021 privind repartizarea pe Uat a 
sumelor din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea,fiind  repartizate 
localitatii noastre suma de 295 mii lei pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala,precum și pentru cheltuielile de functionare care nu se pot 
finanta din veniturii proprii  și suma de 38 mii lei pentru finantarea cheltuielilor 
privind drumurile judetene și comunale pe anul 2021; 

Fate de cele prezentate, propun introducerea pe ordinea de zi a sedintei 
ordinare din luna mai 2021a   proiectului de hotărâre  privind rectificarea 
bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2021,conform anexei. 
 

CONSILIER-CONTABIL 
TĂTULESCU NICOLETA 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

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

NR…………./…………2021 
REFERAT DE APROBARE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2021 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele   publice   locale,cu   modificările   si   completările   ulterioare,   
ale   Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021,cu modificările și 
completările ulterioare 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; 

Ținând cont de adresa nr.VLG_STZ_6639/22.04.2021 a Administrației 
Judetene a Finantelor Publice Vâlcea ,inregistrata la Primăria comunei Stoenești  
sub nr.3343/26.04.2021 prin care se comunica repartizarea pe unitati 
administrative teritorile a sumelor defalcate din TVA din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2021, actualizate in baza Hotararii Consiliului Judetean 
Valcea nr. 94/21.04.2021 privind repartizarea pe U.A.T. a sumelor defalcate din 
TVA pentru finantarea drumurilor judetene si comunale, precum si Hotararii 
Consiliului Judetean Valcea nr. 93/21.04.2021 privind repartizarea pe Uat a 
sumelor din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea,fiind  repartizate 
localitatii noastre suma de 295 mii lei pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala,precum și pentru cheltuielile de functionare care nu se pot 
finanta din veniturii proprii  și suma de 38 mii lei pentru finantarea cheltuielilor 
privind drumurile judetene și comunale pe anul 2021; 

Fata de cele, propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna mai 2021a   proiectului  de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 
2021,conform anexei. 

   DENUMIRE                        
VENITURI  
 

   SUMA  
 
-mii lei- 
 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA 
-mii lei-  
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040205 Sume def.din 
impozitul pe venit din 
cota de 6 % fond la 
dispozitia Consiliului 
judetean    
 
 
110205 Sume def.din 
TVA drumuri  

  
+ 295,00 
 
 
 
 
 
 + 38,00 

Cap.70.02 Servicii si dezv 
publica 
Subcap.70020501 
Alimentare cu apa 
Art.58 proiecte cu finantare 
externa 
nerambursabila 
Infiintare sisteme centralizate 
de alimentare cu apa si  satele 
Piscu 
Mare,Neghinesti,Deleni,Popesti 
si Gruiu 
al.580403 cheltuieli neeligibile 
 
Cap.84.02 Transporturi si 
comunicatii 
Subcap.84020301 Drumuri si 
poduri 
 Art.20 bunuri si servicii  
al.200130 alte bunuri si prestari 
servicii 
 
 
 

  + 295,00 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 + 38,00 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL VENITURI  + 333,00 
 

TOTAL CHELTUIELI     + 333,00 

 
 

INIȚIATOR 
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…………./…………2021 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2021 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele   publice   locale,cu   modificările   si   completările   ulterioare,   
ale   Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021,cu modificările și 
completările ulterioare 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; 

Ținând cont de adresa nr.VLG_STZ_6639/22.04.2021 a Administrației 
Judetene a Finantelor Publice Vâlcea ,inregistrata la Primăria comunei Stoenești  
sub nr.3343/26.04.2021 prin care se comunica repartizarea pe unitati 
administrative teritorile a sumelor defalcate din TVA din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2021, actualizate in baza Hotararii Consiliului Judetean 
Valcea nr. 94/21.04.2021 privind repartizarea pe U.A.T. a sumelor defalcate din 
TVA pentru finantarea drumurilor judetene si comunale, precum si Hotararii 
Consiliului Judetean Valcea nr. 93/21.04.2021 privind repartizarea pe Uat a 
sumelor din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea,fiind  repartizate 
localitatii noastre suma de 295 mii lei pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala,precum și pentru cheltuielile de functionare care nu se pot 
finanta din veniturii proprii  și suma de 38 mii lei pentru finantarea cheltuielilor 
privind drumurile judetene și comunale pe anul 2021; 

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare   proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2021, 
propus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna mai 2021. 
 

 
 

CONSILIER 
TATULESCU NICOLETA 
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COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 
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Nr…….……/……..…..2021                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

privitor la: aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici 
si a devizului general rezultați in urma întocmirii Studiului de Fezabilitate, pentru 
obiectivul de investitii: “Amenajare parc de recreere in satul Dobriceni, 
comuna Stoenești , judeţul Vâlcea” 

 
 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), 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 cu 
prevederile art.41, alin.1 si art.42, 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 propun introducerea pe ordinea de zi, spre 
aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna mai 
2021,proiectul de hotărâre privitor la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rezultați in urma întocmirii 
Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: “Amenajare parc de 
recreere in satul Dobriceni, comuna Stoenești , judeţul Vâlcea”,după 
cum urmeză: 
  
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI FARA  TVA LEI CU  TVA 

TOTAL GENERAL 79.911,09  95.094,20 

DIN CARE C+M 61.561,28 73.257,93 

INDICATORI TEHNICI:  
-Suprafata teren= 284,08 mp 
-Suprafata construita= 213,40 mp 
-Suprafata spatiu verde= 130,2 mp 
-Suprafata alei asfalt= 150,1 mp 
-Rigola betonata 20 ml 
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-Imprejmuire parc 28.5 ml plasa 
-Imprejmuire parc 28.5 ml confectie metalica 
-Poarta acces = 4 ml 
Durata estimata de realizare a investitiei  este de 1 de o luna. 
 

 
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……….……./………………..……2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului 
general rezultați in urma întocmirii Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: 
“Amenajare parc de recreere in satul Dobriceni, comuna Stoenești , judeţul 
Vâlcea” 

 
 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), 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 cu prevederile art.41, alin.1 si art.42, 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 supun spre dezbatere și  aprobare, in Sedinta de Consiliu 
Local al Comunei Stoenesti din luna mai 2021, proiectul de hotărâre privitor la aprobarea 
Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rezultați in 
urma întocmirii Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: “Amenajare parc de 
recreere in satul Dobriceni, comuna Stoenești , judeţul Vâlcea”,după cum urmeză: 
  
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI FARA  TVA LEI CU  TVA 

TOTAL GENERAL 79.911,09  95.094,20 

DIN CARE C+M 61.561,28 73.257,93 

INDICATORI TEHNICI:  
-Suprafata teren= 284,08 mp 
-Suprafata construita= 213,40 mp 
-Suprafata spatiu verde= 130,2 mp 
-Suprafata alei asfalt= 150,1 mp 
-Rigola betonata 20 ml 
-Imprejmuire parc 28.5 ml plasa 
-Imprejmuire parc 28.5 ml confectie metalica 
-Poarta acces = 4 ml 
Durata estimata de realizare a investitiei  este de 1 de o luna. 
 

 

 
         

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 ; 
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NR……….……./………………2021 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului 
general rezultați in urma întocmirii Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: 
“Amenajare parc de recreere in satul Dobriceni, comuna Stoenești , judeţul 
Vâlcea” 

 
 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), 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 cu prevederile art.41, alin.1 si art.42, 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 propun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei 
Stoenesti din luna mai 2021, proiectul de hotărâre privitor la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rezultați in urma întocmirii 
Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: “Amenajare parc de recreere in 
satul Dobriceni, comuna Stoenești , judeţul Vâlcea”,după cum urmeză: 
  
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI FARA  TVA LEI CU  TVA 

TOTAL GENERAL 79.911,09  95.094,20 

DIN CARE C+M 61.561,28 73.257,93 

INDICATORI TEHNICI:  
-Suprafata teren= 284,08 mp 
-Suprafata construita= 213,40 mp 
-Suprafata spatiu verde= 130,2 mp 
-Suprafata alei asfalt= 150,1 mp 
-Rigola betonata 20 ml 
-Imprejmuire parc 28.5 ml plasa 
-Imprejmuire parc 28.5 ml confectie metalica 
-Poarta acces = 4 ml 
Durata estimata de realizare a investitiei  este de 1 de o luna. 

 
 

Consilier achiziţii publice 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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NR………./………2021 
APROBAT 

  PRIMAR, 

DUMBRAVA GHEORGHE 

REFERAT 

privitor la: aprobarea prelungirii pana la data de 14.12.2021 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 “PROIECT INTEGRAT: 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 CENTRALZAT 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 PRISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA 

STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, com. STOENESTI, jud. VALCEA, in baza contractului de 

finantare nerambursabila 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; 

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 mai 2021, aprobarea prelungirii pana la data de 14.12.2021 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 “PROIECT INTEGRAT: 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 CENTRALZAT 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 PRISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA 

STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, com. STOENESTI, jud. VALCEA, in baza contractului de 

finantare nerambursabila nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata unui comision de 

0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM SA IFN,în suma de 11.902,44 
(valoarea avansului*0,05%*nr de luni). 

Consilier achizitii publice  

Dumitrescu Gabriel 
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NR. …………….…/……………...2020 
 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea prelungirii pana la data de 14.12.2021 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 “PROIECT INTEGRAT: 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 CENTRALZAT 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 PRISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA 

STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, com. STOENESTI, jud. VALCEA, in baza contractului de 

finantare nerambursabila 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; 

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 supun spre dezbatere și aprobare, in Sedinta de 

Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna mai 2021, aprobarea prelungirii pana la data de 

14.12.2021 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 “PROIECT INTEGRAT: 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 CENTRALZAT 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 PRISCU MARE, NEGHINESTI, 

DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, com. STOENESTI, 

jud. VALCEA, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 

C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea 

scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM SA IFN,în suma de 11.902,44 (valoarea 
avansului*0,05%*nr de luni). 

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 14.12.2021 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 “PROIECT INTEGRAT: 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 CENTRALZAT 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 PRISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA 

STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, com. STOENESTI, jud. VALCEA, in baza contractului de 

finantare nerambursabila 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; 
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 ,aprob dezbaterea , in Sedinta de Consiliu Local al Comunei 
Stoenesti din luna mai 2021, aprobarea prelungirii pana la data de 14.12.2021 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 “PROIECT INTEGRAT: 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 CENTRALZAT 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 PRISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI 
GRUIU, COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, com. STOENESTI, jud. VALCEA, in baza contractului de 
finantare nerambursabila nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata unui comision de 
0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM SA IFN,în suma de 11.902,44 (valoarea 
avansului*0,05%*nr de luni).  

Consilier achizitii publice  

Dumitrescu Gabriel 

 


