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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.48 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Achizitionare si 
montare rezervor in punctul Cornet, pentru suplimentarea rezervei de apa in 
satul Dobriceni, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, a elaborarii si realizarii 
Studiului de Fezabilitate, precum si a serviciilor de asistenta tehnica din partea 
dirigintelui de santier, in vederea finantarii din surse legal constituite (buget 
local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 

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

ordinară din data de….08.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru 
perioada august-octombrie 2021; 

          Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr………/………08.2021 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul  Achiziții publice şi resurse umane prin 
care  propune   aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Achizitionare si 
montare rezervor in punctul Cornet, pentru suplimentarea rezervei de apa in 
satul Dobriceni, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, a elaborarii si realizarii 
Studiului de Fezabilitate, precum si a serviciilor de asistenta tehnica din partea 
dirigintelui de santier, in vederea finantarii din surse legal constituite (buget 
local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale); 

  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………/…….08.2021  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.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și 
alin.7,lit.(m ) din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile   Hotărârii 
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 şi cu ale  
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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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   realizarea obiectivului de investitii: “Achizitionare si 
montare rezervor in punctul Cornet, pentru suplimentarea rezervei de apa in 
satul Dobriceni, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, a elaborarii si realizarii 
Studiului de Fezabilitate, precum si a serviciilor de asistenta tehnica din partea 
dirigintelui de santier, in vederea finantarii din surse legal constituite (buget 
local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale). 

Art.2. Se împuternicește domnul Dumbravă  Gheorghe,in calitate de primar 
și de ordonator principal de credite  al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea,să 
semneze contractul pentru serviciile deproiectare și de  asistenta tehnica din 
partea dirigintelui de santier la obiectivul de investitii  prevăzut la art.1,cu 
respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art.3. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate  şi 
Achizitii Publice şi resurse umane  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar  
secretarul general al  comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  
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. 
        
      INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                          Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … august  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.49 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: aprobarea  achiziționării a 4 căsuțe din lemn(esență brad), 

precum si montarea lor în  punctul „La Jgheab” conform poziției 26 din 

Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Stoeneşti, 

județul Vâlcea,  conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….08.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru perioada 
august-octombrie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.……../…………2021 şi 
Raportul  de  resort  al compartimentul Achiziţii publice și resurse umane  prin 
care se propune aprobarea  achiziționării a 4 căsuțe din lemn(esență brad), 
precum si montarea lor în  punctul „La Jgheab” conform poziției 26 din 
Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Stoeneşti, județul 
Vâlcea,  conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001; 

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…….08.2021  întocmit de secretarul general al  comunei Stoeneşti ; 

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b) si d),alin.(4), lit.d) si 
alin.7,lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificarile si 
completarile ulterioare și  ale art.44, alin.(1) din Legea  nr.273/2006 privind 
finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 

În baza art.139, alin.(3),lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, modificarile si completarile ulterioare, cu  ………..  
voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. – Se aprobă achiziționarea a 4 căsuțe din lemn(esență brad), precum 
si montarea lor în  punctul „La Jgheab” conform poziției 26 din Inventarul 
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bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Stoeneşti, județul Vâlcea,  
conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001. 

 Art.2   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. 
    
      INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … august 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.50 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Stoenești 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 

Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fârtățești 

în cadrul Asociației, precum și la modificarea și completarea Actului 

Constitutiv și a Statutului Asociației, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….08.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru perioada 
august-octombrie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.……../…………2021 şi 
Raportul  de  resort  al compartimentul Achiziţii publice și resurse umane    
prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
Stoenești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei 
Fârtățești în cadrul Asociației, precum și la modificarea și completarea Actului 
Constitutiv și a Statutului Asociației, cu modificările și completările ulterioare; 
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…….08.2021  întocmit de secretarul general al  comunei Stoeneşti ; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Comunei Fârtățești nr.28 din 
23.07.2021, privind aderarea Comunei Fârtățești la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”APA Vâlcea” ; 

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.e) ,alin.(9), lit.c) și art.132 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificarile si completarile 
ulterioare coroborat cu prevederile  Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”APA Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare,ale 
Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
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activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare,ale 
Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare nr.241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(3),lit.d) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, modificarile si completarile ulterioare, cu  ………..  
voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. – Se acordă mandat special reprezentantului UAT Stoenești , în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” 
să aprobe, în numele și pe seama Comunei Stoenești : 
            1.1 -primirea Comunei Fârtățești, în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”APA Vâlcea”; 
              1.2  -modificarea și completarea, prin Act adițional, a Actului 
Constitutiv și a Statutului Asociației, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a  aprobării de către Adunarea Generală a Asociației a primirii 
Comunei Fârtățești în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea” (în sensul menționării în preambulul acestora a noului membru, 
respectiv Comuna Fârtățești și a actualizării patrimoniului inițial al Asociației 
cu suma de 1.000 de lei, care se virează în contul Asociației odată cu primirea 
în Asociație). 

Art.2. – Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea” să semneze, prin reprezentantul său legal-Președintele Asociației, în 
numele şi pe seama Comunei Stoenești , Actul adițional la Actul Constitutiv și 
Actul adițional la Statutul Asociației. 
  Art.3   Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentul Achiziţii publice și 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, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”   şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local pe 
pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
    
      INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
Stoeneşti, … august 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.51 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: îndreptare eroare materială în cadrul Hotărârii Consiliului Local 

al comunei Stoenești  nr.38/29.06.2021 privind 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….08.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru perioada 
august-octombrie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.……../…………2021 şi 
Raportul  de  resort  al secretarului general al comunei     prin care se 
propune îndreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul titlului si art.1 din  
cadrul Hotărârii Consiliului Local al comunei Stoenești  nr.38/29.06.2021,în  
sensul ca in loc de sintagma ” transmiterea în folosință gratuită” ,se va citi 
corect ”dare în administrare ”,temeiul legal fiind corect invocat ; 
  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…….08.2021  întocmit de secretarul general al  comunei Stoeneşti ; 

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 
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: 
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Art.1. – Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Stoenești  nr.38/29.06.2021 privind 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, strecurate in cuprinsul titlului si art.1, în  sensul ca in loc 
de sintagma ” transmiterea în folosință gratuită” ,se va citi corect ”dare în 
administrare ”,temeiul legal fiind corect invocat. 

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 
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, … august 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.52 

HOTĂRÂREA NR…… 

PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 

2021 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….08.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru perioada 
august-octombrie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr…./…….2021 si  
Raportul  de  resort   al  compartimentului contabilitate prin care propune 
rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr.5966/16.08.2021  prin care 
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 
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…../………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. 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; 

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: 
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Art.1. - Se aprobă  rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti 

pentru anul 2021, conform anexei ,ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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. 

 

     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … august 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.52 
Anexa la HCL nr……/….08.2021 

   DENUMIRE                        
VENITURI  
 

   SUMA  
 
-mii lei- 
 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA 
-mii lei-  

  Cap.5102 Autoritati publice  
 Art.20 bunuri si servicii  
Al.200108 Posta 
,telecomunicatii,radio,tv,internet 
Al.200130 alte bunuri si prestari 
servicii 
 

  + 0,00 
 

- 20,00 
 
+    20,00 

TOTAL VENITURI  + 0,00 
 

TOTAL CHELTUIELI     + 0,00 

 
      INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … august 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.“ 

 

 


