
 
 

 

          

                   

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.5954/16.08.2021 
                  APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 
 

REFERAT 
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) 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.4, lit (d) si alin.7, lit.(n) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate  cu art.44, alin.1 din 
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare si cu prevederile  HG nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutului-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  
             Fata de cele prezentate va solicit sa supuneti spre analiza si aprobare, 
in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna august 2021, a 
proiectului de hotărâre privitor la  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). 

 

 

CONSILIER ACHIZITII 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 hotărâre privind 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) 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.4, lit (d) si alin.7, lit.(n) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate  cu art.44, alin.1 din 
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare si cu prevederile  HG nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutului-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  
             Fata de cele prezentate va supuni spre analiza si aprobare, in Sedinta 
de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna august 2021,proiectul de 
hotărâre privitor la  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). 

INITIATOR 
PRIMAR 

DUMBRAVĂ Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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.5957/16.08.2021 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

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) 

 
            In conformitate cu prevederile art.129 alin.4, lit (d) si alin.7, lit.(n) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate  cu art.44, alin.1 din 
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare si cu prevederile  HG nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutului-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare, va supun spre aprobare si analiza, in sedinta de 
Consiliul Local al Comunei Stoenesti, din luna august 2021, a proiectului de 
hotărâre privitor la   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) 

CONSILIER ACHIZITII 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.5958/16.08.2021 
                    APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 
 

REFERAT 
privitor la: aprobarea  achizitionarii a 4 casute din lemn(esenta brad), precum si 
montarea lor in punctul „La Jgheab” conform pozitiei 26 din Inventarul bunurilor 

ce apartin domeniului public al Comunei Stoenesti, judetul Valcea,  conform 
Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001 

 
 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit. (b) si lit (c), alin.4 lit (d) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si cu prevederile art. 44 din 
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, va supun spre aprobare si 
analiza, in sedinta de Consiliul Local al Comunei Stoenesti, din luna august 
2021, a proiectului de hotărâre privitor la  achizitionarea a 4 casute din 
lemn(esenta brad), precum si montarea lor in punctul „La Jgheab” conform 
pozitiei 26 din Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei 
Stoenesti, judetul Valcea,  conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001 
 
 
 

CONSILIER ACHIZITII 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 hotărâre privind aprobarea  achizitionarii a 4 casute din 
lemn(esenta brad), precum si montarea lor in punctul „La Jgheab” conform 
pozitiei 26 din Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei 

Stoenesti, judetul Valcea,  conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001 
 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit. (b) si lit (c), 
alin.4 lit (d) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si cu prevederile 
art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, va supun spre  
analiza și dezbatere , in sedinta de Consiliul Local al Comunei Stoenesti, din luna 
august 2021, proiectul de hotărâre privitor la achizitionarea a 4 casute din 
lemn(esenta brad), precum si montarea lor in punctul „La Jgheab” conform 
pozitiei 26 din Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei 
Stoenesti, judetul Valcea,  conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001. 

INITIATOR 
PRIMAR 

DUMBRAVĂ Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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.5961/16.08.2021 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea  achizitionarii a 4 casute din lemn(esenta brad), precum si 
montarea lor in punctul „La Jgheab” conform pozitiei 26 din Inventarul bunurilor 

ce apartin domeniului public al Comunei Stoenesti, judetul Valcea,  conform 
Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001 

 
 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit. (b) si lit (c), alin.4 lit (d) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si cu prevederile art. 44 din 
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, va supun spre aprobare si 
analiza, in sedinta de Consiliul Local al Comunei Stoenesti, din luna august 
2021, a proiectului de hotărâre privitor la   achizitionarea a 4 casute din 
lemn(esenta brad), precum si montarea lor in punctul „La Jgheab” conform 
pozitiei 26 din Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei 
Stoenesti, judetul Valcea,  conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001. 
 

CONSILIER ACHIZITII 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.5962/16.08.2021 
                  APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 
 

REFERAT 
privitor la: acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Stoenesti 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 modificarile și completările 

ulterioare 
 In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu 
prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare si cu prevederile, si cu prevederile Legii serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare nr.241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum si cu   Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Tinand cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” nr.357 din 
29.07.2021, înregistrată la sediul Primariei comunei Stoenesti sub nr.5577 din 29.07.2021; 

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

Fata de cele prezentate va solicit sa supuneti spre analiza si aprobare, in Sedinta de Consiliu 
Local al Comunei Stoenesti din luna august 2021, a proiectului de hotărâre privitor la   acordarea 
unui mandat special reprezentantului UAT Stoenesti 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 modificarile și completările ulterioare; 

 
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 

DUMITRESCU GHEORGHE GABRIEL 
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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  hotărâre privitor la acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT Stoenesti 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 modificarile și completările ulterioare 

 
 In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu 
prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare si cu prevederile, si cu prevederile Legii serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare nr.241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum si cu   Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Tinand cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” nr.357 din 
29.07.2021, înregistrată la sediul Primariei comunei Stoenesti sub nr.5577 din 29.07.2021; 

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

Fata de cele prezentate va supun spre analiza si aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al 
Comunei Stoenesti din luna august 2021, a proiectului de hotărâre privitor la   acordarea unui 
mandat special reprezentantului UAT Stoenesti 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 modificarile și completările ulterioare; 

INITIATOR 
PRIMAR 

DUMBRAVĂ Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Razvan/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp198438/00114426.htm


 
 

 

          

                   

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.5965/16.08.2021 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Stoenesti 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 modificarile și completările ulterioare 
 
In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea 

actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare 
coroborate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare si cu prevederile, si cu prevederile Legii 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum si cu   Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”APA Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare , va supun spre 
aprobare si analiza, in sedinta de Consiliul Local al Comunei Stoenesti, din luna august 2021, 
a proiectului de hotărâre privitor la   acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
Stoenesti 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 
modificarile și completările ulterioare 
 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 
DUMITRESCU GHEORGHE GABRIEL 
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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 
                  APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 
 

REFERAT 
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 

 
 

 In 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, propun introducerea pe ordinea de zi 
, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna august 2021, a proiectului de 
hotărâre 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, 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; 

 
Secretar general comună 
Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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  hotărâre 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 

 
 

 In 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, va supun spre dezbatere și aprobare  
, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna august 2021, proiectul de hotărâre 
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, 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; 

 
INITIATOR 

PRIMAR 

DUMBRAVĂ Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

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

 
NR………………/……………………2021 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 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 
 

 In 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, propun spre aprobare , in Sedinta de 
Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna august 2021, a proiectului de hotărâre 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, 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; 

 
 
 

Secretar general comună 
Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
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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; 

Fata de cele, propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna august  2021 a   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-  

  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 

 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 
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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;, 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 
august 2021. 
 

 
 

CONSILIER 
TATULESCU NICOLETA 

 


