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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.35 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti 
  

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….06.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 14/20 aprilie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Buliga Nicolae-Cristian ,pentru 
perioada mai-iulie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2021 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului Achizitii publice şi resurse umane   
prin care propune  aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti în sensul transformării 
funcției publice de execuție de referent, clasa III, gradul profesional superior,în 
prezenta vacanta, în referent, clasa III, gradul profesional debutant în cadrul 
Compartimentului Agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Stoenesti ;  

Văzând adresa nr.4531/07.04.2021 ,inregistrata la sediul Primariei 
comunei Stoenești sub nr.2971/13.04.2021, 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; 
  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………../…….2021  întocmit de secretarul general al  comunei Stoeneşti ; 

 În conformitate cu prevederile  art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(c)  și 
art.407 din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu  cele ale art.III , art.VI şi pct. 5 la anexa 
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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. 129,alin.2,lit.(d) și alin.7,lit.(h),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 aproba modificarea  organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti în sensul transformării 
funcției publice de execuție de referent, clasa III, gradul profesional superior în 
prezenta vacantă, în referent, clasa III, gradul profesional debutant în cadrul 
Compartimentului Agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Stoenești. 

Art.2- Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoeneşti , ale serviciilor şi instituţiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, conform anexelor nr.1-2, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.19/20.04.2021 
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. 

Art.3 -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 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
Stoeneşti, … iunie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.36 

 
HOTĂRÂREA NR…. 

PRIVITOR LA: modificarea Anexei nr.2 la Hotararea  Consiliului Local al comunei 
Stoenești nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii a ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes 
local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea Consiliului 

Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea 
  

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….06.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 14/20 aprilie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Buliga Nicolae-Cristian ,pentru 
perioada mai-iulie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2021 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului Achizitii publice şi resurse umane   
prin care propune  modificarea Anexei nr.2 la Hotararea  Consiliului Local al 
comunei Stoenești nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii a ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de 
interes local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea,în sensul completarii 
nivelului studiilor pentru muncitorii calificati,pe lângă studii medii  și cu studii 
generale(pct.6-9 din anexa);  

Ținând cont de prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Stoenești 
nr.38/26.06.2013 privitor la înființarea şi dare în administrare a Serviciului  
Public de Alimentare cu Apă al comunei Stoenești ,județul Vâlcea ,ale Hotararii 
Consiliului Local al comunei Stoenesti nr.39/26.06.2013 privitor la  aprobarea 
Regulamentului şi caietului de sarcini pentru Serviciul Public  de Alimentare cu 
Apă al comunei Stoenești, judeţul Vâlcea si ale Hotararii  Consiliului Local al 
comunei Stoenesti nr.28/25.04.2018 privitor la reorganizarea  ”Serviciului Public 
de Alimentare cu Apa ”, în serviciu public de interes local,specializat ,cu 
personalitate juridica,organizat în subordinea Consiliului Local al comunei 
Stoenești,judetul 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………../…….2021  întocmit de secretarul general al  comunei Stoeneşti ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilitati publice,republicata ,cu modificările și completările 
ulterioare,cu prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul public de alimentare 
cu apa și canalizare ,rerepublicata,cu modificările și completările 
ulteriore,coroborate cu prevederile Anexei nr.VIII,Cap.II,pct.IV,lit.(b) din Legea 
nr.153/2021-Lege-cadru privind salarizarea personalului platiti din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare și cu  prevederile  art.129, 
alin.2, lit.(d),alin.3,lit.(c) şi alin.7, lit.(n)  din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și 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 Anexei nr.2 la Hotararea  Consiliului Local al 

comunei Stoenești nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii a ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de 
interes local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea , în sensul completarii 
nivelului studiilor pentru muncitorii calificati,cu studii medii/studii generale și se 
inlocuieste cu anexa care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 -Toate celelalte prevederi ale Hotararii  Consiliului Local al comunei 
Stoenești nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii a ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes 
local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea Consiliului 
Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea,raman neschimnate. 

Art.3 -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,compartimentului responsabil cu punerea în executare  şi 
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aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina 
de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
    
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … iunie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.36 
 

ANEXA  LA H.C.L. NR…../…IUNIE 2021 
 

STAT DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA DIN 
SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI STOENEȘTI,JUDEȚUL VÂLCEA 

  
NR.CRT COMPARTIMENT 

NUME PRENUME SALARIAT/VACANT 

FUNCTIA NIVELUL STUDIILOR 

DE CONDUCERE DE EXECUTIE 

 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV  

1 VACANT SEF SERVICIU  S 

2 VACANT  SEF FORMATIE MUNCITORI M 

 COMPARTIMENT CONTABILITATE  

3 VACANT  ECONOMIST S 

4 VACANT  CASIER M 

 COMPARTIMENT APA-CANALIZARE  

5 VACANT  LABORANT M 

6 VACANT  
MUNCITOR CALIFICAT 

I(electrician) 
M/G 

7 VACANT  
MUNCITOR CALIFICAT 

I(mecanic) 
M/G 

8 VACANT  
MUNCITOR CALIFICAT 

I(mecanic) 
M/G 

9 VACANT  
MUNCITOR CALIFICAT 

I(mecanic) 
M/G 

 
 

           INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … iunie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.37 

HOTĂRÂREA NR….. 
PRIVITOR LA : modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Local al comunei 

Stoenești nr.20/20.04.2021 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….06.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 14/20 aprilie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Buliga Nicolae-Cristian ,pentru 
perioada mai-iulie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2021 si  
Raportul  de  resort   al  compartimentului Achiziţii publice și resurse umane 
prin care propune modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Local al 
comunei Stoenești nr.20/20.04.2021 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 completarii nivelului studiilor 
pentru muncitorii calificati,pe lângă studii medii  și cu studii generale(pct.7-8 din 
anexa);  

Ținând cont de Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești 
nr.36/…iunie 2021 privitor la modificarea Anexei nr.2 la Hotararea  Consiliului 
Local al comunei Stoenești nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii a ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public 
de interes local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea; 

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

Văzând Hotararea  Consiliului Local al comunei Stoenești nr.15/20.04.2021 
privitor la aprobarea  bugetului local al comunei Stoeneşti şi a listei cu 
investiţiile de interes local pentru anul 2021; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr………../…….2021 întocmit de secretarul general al  comunei Stoeneşti ; 
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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 fiscal 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,cu 
modificările și completările ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr.4/2021 pentru 
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,ale art.I din  
OUG nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificările și 
completările  ulterioare 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 și 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 aproba modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului 
Local al comunei Stoenești nr.20/20.04.2021 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 completarii nivelului 
studiilor pentru muncitorii calificati,cu studii medii/studii generale și se 
inlocuieste cu anexa care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Toate celelalte prevederi ale Hotararii  Consiliului Local al comunei 
Stoenești Local al comunei Stoenești nr.20/20.04.2021 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,raman neschimnate. 
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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 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … iunie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.37 

Anexa  la H.C.L. NR……/…..iunie 2021 

TABEL POSTURI CONTRACTUALE DE  CONDUCERE/EXECUTIE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEȘTI-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA 

C.I.F. 42457068 
 

Nr. crt Functia Grad/Treapta Nivel 

studii 

SALARIU DE BAZA  

GRADATIA 0 

Obs.  

1 Sef serviciu 
 

S 3000 1 post 

2 Economist 
 

S 2600 1 post 

3 Sef Formatie 

Muncitori 

 M 2500 1 post 

4 Casier  M  2350 1 post 

5 Laborant  M 2350 1 post  

7 Muncitor calificat 
electrician 

I M/G 2350 1 post 

8 Muncitor calificat 
mecanic 

I M/G 2350 3 posturi 

 

     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … iunie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.38 

HOTĂRÂREA NR….. 
PRIVITOR LA : transmiterea în folosință gratuită către Unitatea de învăţământ 
cu personalitate juridică  “ŞCOALA GIMANZIALĂ STOENESTI ”,a construcțiilor și 
suprafețelor de teren inventariate in domeniul public al comunei Stoenesti, 
destinate desfășurării activităților școlare 

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

ordinară din data de….06.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 14/20 aprilie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Buliga Nicolae-Cristian ,pentru 
perioada mai-iulie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2021 si  
Raportul  de  resort   al  compartimentului Juridic prin care propune 
transmiterea în folosință gratuită către Unitatea de învăţământ cu personalitate 
juridică  “ŞCOALA GIMANZIALĂ STOENESTI ”,a construcțiilor și suprafețelor de 
teren inventariate in domeniul public al comunei Stoenesti, destinate 
desfășurării activităților școlare;  

Ținând cont de Decizia nr.43/2020 din 21.12.2020 a Camerei de Conturi  
Vâlcea prin care solicita emiterea de acte administrative  actualizate privind 
darea în administrarea  unitatii de invatamant a bunurilor apartinand 
domeniului public al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Stoenești și 
supunerea acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului local; 

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

Văzând Hotararea  Consiliului Local al comunei Stoenești nr.15/20.04.2021 
privitor la aprobarea  bugetului local al comunei Stoeneşti şi a listei cu 
investiţiile de interes local pentru anul 2021; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr………../…….2021 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.108,lit.(d),art.129,alin.2,lit.(c) și 
alin.6,lit.(a),art.297, alin.1, lit.(a) și art.287,lit.(b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu 

mailto:primaria.stoeneşti@yahoo.com


 

 
 

          

                   

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

prevederile art.112,alin.1 si alin.2 din Legea 1/2011-Legea educatiei 
nationale,cu modificarile si completarile ulterioare; 

În baza art.139, alin.3,lit.(g) 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 aproba transmiterea în folosință gratuită către Unitatea de 
învăţământ cu personalitate juridică  “ŞCOALA GIMANZIALĂ STOENESTI ”,a 
construcțiilor și suprafețelor de teren inventariate in domeniul public al comunei 
Stoenesti, destinate desfășurării activităților școlare,dupa cum urmeaza: 

Nr.crt. Denumire  Suprafata-mp Valoare-lei 

1 Scoala Stoenesti 1800 462.000 

2 Scoala Dobriceni 870 291.000 

3 Scoala Bârlogu 700 25043,12 

4 Scoala Budurăști 220 25062,72 

5 Scoala Piscu Mare 800 100.000 

6 Scoala Zmeurătu 450 25078,40 

7 GradinitaDobriceni 309 1.274.873,64 

8 Teren aferent Scoala Stoenesti 4324 27.432 

9 Teren aferent Scoala Bârlogu 1000 8.000 

10 Teren aferent Scoala Budurăști 700 9.072 

11 Teren aferent Scoala Dobriceni 3580 32.760 

12 Teren aferent Scoala Piscu Mare 2400 19.200 

13 Teren aferent Scoala Zmeurătu 500 10.320 

14 Teren aferenta Gradinitei Dobriceni 1254 10.032 

 
Art.2. – Se imputerniceste domnul Dumbravă Gheorghe,primarul comunei 

Stoenești,județul Vâlcea să semneze protocolul de predare-primire a bunurilor 
prevazute la art.1 incheiat cu Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică  
“ŞCOALA GIMANZIALĂ STOENESTI ”. 

Art.3. – Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate  și 
compartimentului Juridic, 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 
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cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet 
www.primaria-stoenesti.ro. 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … iunie  2021 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE  
CONSILIULUI LOCAL NR. ...…/............1 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei 
responsabile sa efectueze 
procedura 

1 2 3 

Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ absoluta  □ calificata2 .../.../...........   

Comunicarea catre primar2) .../.../............   

Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile 
se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile 
lucratoare de la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la 
data comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se 
adreseaza.“ 
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