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

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
privitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 20212022
În conformitate cu prevederile art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea
educației naționale,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele
ale art.4 alin. (1) lit. c) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale
nr.4619/2014
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si
functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare și cu prevederile
art.129,alin.2,lit.(d)
și alin.7,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ,propun introducerea pe ordinea de zi , spre dezbatere şi aprobare
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna septembrie
2021 , proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al comunei Stoeneşti în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale
Stoeneşti pentru anul școlar 2021-2022.
Consilier juridic
Cosma Ioan
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NR……….……./………………..……2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în Consiliul
de Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2021-2022
În conformitate cu prevederile art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea
educației naționale,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele
ale art.4 alin. (1) lit. c) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale
nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare
a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, cu
modificările şi completările ulterioare și cu prevederile art.129,alin.2,lit.(d) și
alin.7,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,propun spre
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti
din luna septembrie 2021
proiectul de hotarare privitor la desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în
Consiliul de
Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2021-2022.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR……….……./………………2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în Consiliul
de Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2021-2022
În conformitate cu prevederile art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea
educației naționale,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele
ale art.4 alin. (1) lit. c) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale
nr.4619/2014
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si
functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare și cu prevederile
art.129,alin.2,lit.(d)
și alin.7,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ,propun aprobarea
proiectului de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în
Consiliul de
Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2021-2022, supus
spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Stoeneşti din luna septembrie 2021.

Consilier juridic
Cosma Ioan
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NR:…………./………………2021

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Privind bunurile pentru care se solicita comunicarea unui punct de
vedere cu privire la Proiectul de hotărâre privitor la atestarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Stoeneşti, judeţul Vâlcea

Subsemnatul MATEI Gheorghe-Mihai, în calitate de secretar general al
comunei Stoenești,județul Vâlcea , declar pe propria răspundere, potrivit art.
289 alin. 6, lit.b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,precum și
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, că bunul care va
fi atestat ( Grădiniță) prin Proiectul de Hotărare nr………./…………2021 privind
“ atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, nu face obiectul unor litigii la momentul inițierii
prezentului proiect de hotărâre, așa cum este evidențiat și în extrasul de Carte
Funciară nr.35352 UAT Stoenești.
Secretar general comună,
Jr. MATEI Gheorghe-Mihai
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Nr…….……/……..…..2021

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
privitor la: atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea
În conformitate cu cu prevederile art. 289, alin.6 si art. 607 alin. (4) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, prevederile Hotarari Guvernului nr.
392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al
municipiilor si al judetelor;
Bunurile care apartin domeniului public al comunei Stoenești , judetul
Valcea, insusite de Consiliul Local Gradistea prin Hotărârea Consiliului Local
nr.14/23.09.1999, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa
nr. 72- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stoenești
la Hotărarea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al
județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Vâlcea
Se impune modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea ,respective a anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr.14/23.09.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stoeneşti, în sensul
modificarii poziției nr. 12, secțiunea I „Bunuri imobile”, din inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Stoenești, județul Vâlcea, însușit prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 14/1999, cu modificările și completările ulterioare
și atestat în Anexa nr. 72 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind
atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor
și comunelor din județul Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, dat
fiind faptul că poziția nr. 269 “Grădiniță Dobriceni” la secțiunea I “Bunuri
imobile” a fost abrogată,prin trecerea clădirii in domeniul privat in vederea
demolarii si construirii unui nou imobil ,cu aceeasi destinatie , fara a fi completat
ulterior inventarul domeniului public cu acest imobil-construcție, constatânduse,de asemenea , că la poziția nr.12 este înscris bunul imobil “teren aferent
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Grădiniței Dobriceni”, astfel în inventar a rămas înscris doar terenul fără
construcție, potrivit investiției realizate conform contractul de finanțare nr.
C1920072G215744004377
privitor la
realizarea obiectului de investitii
”Construire Grădiniță parter,cu program normal ,satul Dobriceni,comuna
Stoenești,județul Vâlcea ” și a Procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr.8047/19.11.2019 intocmit de comisia constituita în acest sens, care
a decis admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
Văzând Procesul-verbal inregistrat sub nr………/…………2021 prin care
Comisia specială de inventariere a domeniului public si privat al Comunei
Stoenești constituita prin Dispozitia primarului nr.84/15 iunie 2020 a propus
modificarea poziției nr. 12, secțiunea I „Bunuri imobile”, din inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stoenești, județul Vâlcea,
însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/1999, cu modificările și
completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 72 la Hotărârea Guvernului nr.
1362/2001, privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, cu modificările și
completările ulterioare;
Față de considerentele menționate mai sus, propun initierea demersurilor
pentru adoptarea Proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea.
Consilier Juridic
COSMA Ioan
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NR……….……./………………..……2021
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
privitor la atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea
În conformitate cu cu prevederile art. 289, alin.6 si art. 607 alin. (4) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, prevederile Hotarari Guvernului nr.
392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al
municipiilor si al judetelor;
Bunurile care apartin domeniului public al comunei Stoenești , judetul
Valcea, insusite de Consiliul Local Gradistea prin Hotărârea Consiliului Local
nr.14/23.09.1999, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa
nr. 72- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stoenești
la Hotărarea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al
județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Vâlcea
Se impune modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea ,respective a anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr.14/23.09.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stoeneşti, în sensul
modificarii poziției nr. 12, secțiunea I „Bunuri imobile”, din inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Stoenești, județul Vâlcea, însușit prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 14/1999, cu modificările și completările ulterioare
și atestat în Anexa nr. 72 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind
atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor
și comunelor din județul Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, dat
fiind faptul că poziția nr. 269 “Grădiniță Dobriceni” la secțiunea I “Bunuri
imobile” a fost abrogată,prin trecerea clădirii in domeniul privat in vederea
demolarii si construirii unui nou imobil ,cu aceeasi destinatie , fara a fi completat
ulterior inventarul domeniului public cu acest imobil-construcție, constatânduse,de asemenea , că la poziția nr.12 este înscris bunul imobil “teren aferent
Grădiniței Dobriceni”, astfel în inventar a rămas înscris doar terenul fără
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construcție, potrivit investiției realizate conform contractul de finanțare nr.
C1920072G215744004377
privitor la
realizarea obiectului de investitii
”Construire Grădiniță parter,cu program normal ,satul Dobriceni,comuna
Stoenești,județul Vâlcea ” și a Procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr.8047/19.11.2019 intocmit de comisia constituita în acest sens, care
a decis admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
Văzând Procesul-verbal inregistrat sub nr………/…………2021 prin care
Comisia specială de inventariere a domeniului public si privat al Comunei
Stoenești constituita prin Dispozitia primarului nr.84/15 iunie 2020 a propus
modificarea poziției nr. 12, secțiunea I „Bunuri imobile”, din inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stoenești, județul Vâlcea,
însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/1999, cu modificările și
completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 72 la Hotărârea Guvernului nr.
1362/2001, privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, cu modificările și
completările ulterioare;
Față de considerentele menționate mai sus, propun spre dezbatere și
aprobare ,în şedinţa ordinară aferente lunii septembrie 2021 Proiectul de
hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea.
INIȚIATOR
PRIMAR
DUMBRAVĂ Gheorghe
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NR……….……./………………2021
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
privitor la: atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea
În conformitate cu cu prevederile art. 289, alin.6 si art. 607 alin. (4) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, prevederile Hotarari Guvernului nr.
392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al
municipiilor si al judetelor;
Bunurile care apartin domeniului public al comunei Stoenești , judetul
Valcea, insusite de Consiliul Local Gradistea prin Hotărârea Consiliului Local
nr.14/23.09.1999, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa
nr. 72- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stoenești
la Hotărarea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al
județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Vâlcea
Se impune modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea ,respective a anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr.14/23.09.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stoeneşti, în sensul
modificarii poziției nr. 12, secțiunea I „Bunuri imobile”, din inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Stoenești, județul Vâlcea, însușit prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 14/1999, cu modificările și completările ulterioare
și atestat în Anexa nr. 72 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind
atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor
și comunelor din județul Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, dat
fiind faptul că poziția nr. 269 “Grădiniță Dobriceni” la secțiunea I “Bunuri
imobile” a fost abrogată,prin trecerea clădirii in domeniul privat in vederea
demolarii si construirii unui nou imobil ,cu aceeasi destinatie , fara a fi completat
ulterior inventarul domeniului public cu acest imobil-construcție, constatânduse,de asemenea , că la poziția nr.12 este înscris bunul imobil “teren aferent
Grădiniței Dobriceni”, astfel în inventar a rămas înscris doar terenul fără
construcție, potrivit investiției realizate conform contractul de finanțare nr.
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C1920072G215744004377
privitor la
realizarea obiectului de investitii
”Construire Grădiniță parter,cu program normal ,satul Dobriceni,comuna
Stoenești,județul Vâlcea ” și a Procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr.8047/19.11.2019 intocmit de comisia constituita în acest sens, care
a decis admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
Văzând Procesul-verbal inregistrat sub nr………/…………2021 prin care
Comisia specială de inventariere a domeniului public si privat al Comunei
Stoenești constituita prin Dispozitia primarului nr.84/15 iunie 2020 a propus
modificarea poziției nr. 12, secțiunea I „Bunuri imobile”, din inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stoenești, județul Vâlcea,
însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/1999, cu modificările și
completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 72 la Hotărârea Guvernului nr.
1362/2001, privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, cu modificările și
completările ulterioare;
Față de considerentele menționate mai sus, propun spre aprobare ,în
şedinţa ordinară aferenta lunii septembrie 2021, Proiectul de hotărâre privind
atestarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Stoeneşti, judeţul Vâlcea.
Consilier Juridic
COSMA Ioan
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COMISIA SPECIALA DE INVENTARIERE A DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI STOENEȘTI
Nr………../…………………….2021
PROCES-VERBAL
Incheiat azi…………………………………
Comisia specială de inventariere a domeniului public si privat al Comunei Stoenești
constituita prin Dispozitia primarului nr.84/15 iunie 2020 propune modificarea şi completarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea
,respective a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.14/23.09.1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stoeneşti, în sensul
modificarii poziției nr. 12, secțiunea I „Bunuri imobile”, din inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Stoenești, județul Vâlcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 14/1999, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 72 la Hotărârea
Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și
al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, cu modificările și completările
ulterioare, dat fiind faptul că poziția nr. 269 “Grădiniță Dobriceni” la secțiunea I “Bunuri
imobile” a fost abrogată,prin trecerea clădirii in domeniul privat in vederea demolarii si
construirii unui nou imobil ,cu aceeasi destinatie , fara a fi completat ulterior inventarul
domeniului public cu acest imobil-construcție, constatându-se,de asemenea , că la poziția
nr.12 este înscris bunul imobil “teren aferent Grădiniței Dobriceni”, astfel în inventar a rămas
înscris doar terenul fără construcție, potrivit investiției realizate conform contractul de
finanțare nr. C1920072G215744004377
privitor la
realizarea obiectului de investitii
”Construire Grădiniță parter,cu program normal ,satul Dobriceni,comuna Stoenești,județul
Vâlcea ” și a Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.8047/19.11.2019 intocmit
de comisia constituita în acest sens, care a decis admiterea recepției la terminarea lucrărilor.
COMISIA DE INVENTARIERE:
PRESEDINTE: -DUMBRAVA GHEORGHE- PRIMAR____________
MEMBRII: - MATEI GHEORGHE MIHAI- SECRETAR GENERAL__________
-TATULESCU MANUELA NICOLETA- CONTABIL_______________
-COSMA IOAN- CONSILIER JURIDIC____________________
-CROITORU VALENTINA-REFERENT (AGENT AGRICOL)_____________________
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Nr…….……/……..…..2021

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
privitor la: aprobarea contractării unui împrumut in valoare de .................. lei,
in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.
83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor
împrumuturi din Trezoreria Statului
În conformitate cu cu prevederile:
a) art. 1 alin. (5), art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei,
republicata;
b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2), precum si art. 1.166 si urmatoarele din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la
contracte;
d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. b) si art. 155 alin. (1) lit. c)
si alin. (4) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare;
f) art. 61-66 si art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 si 10 din Ordonanta Guvernului
nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele
masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din trezoreria
Statului;
i) Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si
functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
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Față de considerentele menționate mai sus, propun initierea demersurilor
pentru adoptarea Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui
împrumut in valoare de .................. lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din
Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscalbugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, pentru
.....................*) pentru care va fi intocmita cererea pentru autorizarea
contractarii imprumutului.
Contabil
Tatulescu Nicoleta
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NR……….……./………………..……2021
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
privitor la aprobarea contractării unui împrumut in valoare de 1.200.000 lei, in
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.
83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor
împrumuturi din Trezoreria Statului

În conformitate cu cu prevederile .
a) art. 1 alin. (5), art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei,
republicata;
b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2), precum si art. 1.166 si urmatoarele din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la
contracte;
d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. b) si art. 155 alin. (1) lit. c)
si alin. (4) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare;
f) art. 61-66 si art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 si 10 din Ordonanta Guvernului
nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele
masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din trezoreria
Statului;
i) Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si
functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
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Față de considerentele menționate mai sus, propun spre dezbatere și
aprobare ,în şedinţa ordinară aferente lunii septembrie 2021 Proiectul de
hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut in valoare de .1.200.000
lei,cu o maturitate de 5 ani, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța
de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare
privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, pentru achitarea
cheltuielilor neeligibile aferente obiectivul de investitii: „INFIINȚARE SISTEME
CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN
SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEȘTI SI GRUIU, COMUNA
STOENEȘTI, JUDEȚUL
VÂLCEA”, ACȚIUNEA 1- INFIINTARE SISTEM
CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI,
DELENI, POPESTI ȘI GRUIU, COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL
VÂLCEA
ACTIUNEA 2- INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ
ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA
STOENEȘTI , JUDEȚUL
VÂLCEA , conform contractului de finanțare
nr.C0720AM00021644000390/ 14.06.2017, încheiat cu AFIR, finanțat prin
Programul National de Dezvoltare Rurala- submăsura 7.2- Investiții in crearea si
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica pentru care va fi intocmita
cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului.
INIȚIATOR
PRIMAR
DUMBRAVĂ Gheorghe
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NR……….……./………………2021
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
privitor la: aprobarea contractării unui împrumut in valoare de .................. lei,
in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.
83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor
împrumuturi din Trezoreria Statului

În conformitate cu cu prevederile .
a) art. 1 alin. (5), art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei,
republicata;
b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2), precum si art. 1.166 si urmatoarele din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la
contracte;
d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. b) si art. 155 alin. (1) lit. c)
si alin. (4) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare;
f) art. 61-66 si art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 si 10 din Ordonanta Guvernului
nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele
masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din trezoreria
Statului;
i) Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si
functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
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Față de considerentele menționate mai sus, propun spre aprobare ,în
şedinţa ordinară aferenta lunii septembrie 2021, Proiectul de hotărâre privind
aprobarea contractării unui împrumut in valoare de .................. lei, in
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.
83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor
împrumuturi din Trezoreria Statului pentru .....................*) pentru care va fi
intocmita cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului.
Contabil
Tatulescu Nicoleta
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NR.____________/______________
APROBAT
PRIMAR,
DUMBRAVA GHEORGHE
REFERAT
privitor la: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„“Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul
Vâlcea”, in vederea finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții
“Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene
nerambursabile
In conformitate cu prevederile

art. 44 din Legea nr. 273/2006-Legea finatelor publice

locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si

cu prevederile

art. 129 alin.

2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și
completările ulterioare, cu prevederile

Ordonantei de Urgenta a

Guvernului nr. 95/2021

pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny” coroborate cu
prevederile Hotărârii Guvernului

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare, va solicit sa supuneti
spre analiza si aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna
septembrie 2021, proiectul de hotărâre privitor la aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „“Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10
km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finanțării din surse legal constituite, prin
Programul

național

de

investiții

“Anghel

Saligny”,

din

buget

local,

alte

fonduri

guvernamentale, fonduri europene nerambursabile,conform anexei:

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICOECONOMICI ACTUALIZATI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII :
„“Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna
Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finanțării din surse legal
constituite, prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din
buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene
nerambursabile.
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1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

“ ASFALTARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 11,10 KM ÎN
COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Comuna Stoenești, Județul Vâlcea
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
Comuna Stoenești, Județul Vâlcea
1.4. Beneficiarul investiţiei
Comuna Stoenești, Județul Vâlcea
1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie
SC DRUM BAMAL SRL
Str. Vasilatu, nr 36, orașul Brezoi, județul Vâlcea
J38/58/2019
Cui 40408832
E-mail: DrumBamal@gmail.com
Tel: 0743 933 177
Cod CAEN: 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică
legate de acestea.
3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
Judeţul Vâlcea, localizat în sudul României, se întinde pe o suprafaţă
de 5.765 km² şi se învecinează cu judeţele Alba şi Sibiu la nord, judeţul
Argeş la est, judeţul Olt la sud şi sud-est, judeţul Dolj la sud-vest, judeţul
Valcea la vest şi judeţul Hunedoara la nord-vest.
Reşedinţa judeţului este municipiul Râmnicu Vâlcea. Din punct de
vedere administrativ, judeţul Vâlcea este împărţit în 2 municipii, 9 oraşe şi
78 de comune.
Comuna Stoenești este situată în zona central - nordică a județului
Vâlcea, pe partea dreaptă a râului Olt, în Subcarpații Vâlcii (la limita
dealurilor subcarpatice cu treapta munților), în Depresiunea Dobriceni Zmeurat, pe valea râului Govora și a afluentului său Cacova. Localitatea
are în componența sa un număr de 13 sate: Stoenești (reședință), Bârlogu,
Budurăști, Deleni.Dobriceni, Gruieri, Gruiu, Mogoșești, Neghinești, Piscu Mare, Popești, Șușeni și Zmeuratu.
Legătura comunei cu zonele învecinate se realizează prin DN67, dar
și prin DJ651 și DJ646A. Vecinii comunei sunt:
- la Nord – Oraș Băile Olăneşti şi comuna Bărbăteşti
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- la Sud – oraș Băile Govora
- la Vest – Comuna Pietrari şi comuna Bărbăteşti
- la Est – Comuna Păuşeşti – Măglaşi şi comuna Buneşti.
Obiectivul de investiţii „ Asfaltare drumuri sătești în lungime
totală de 11,10 km în comuna Stoenești, județul Vâlcea” este amplasat
în întregime în domeniul public, administra t de Comuna Stoenești, județul
Vâlcea.
Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz:
-

STUDIUL GEOTEHNIC Nr. 9859/DECEMBRIE 2019 a fost
întocmit de SC BEFAC SRL, Rm. Vâlcea, strada Intrarea
Geniștilor, nr. 23 A, Tel-Fax 0250/737183, cod fiscal R1471898, în
luna Decembrie 2019;

-

EXPERTIZA TEHNICĂ a fost întocmită de Dr. ing. Radu Luca,
expert tehnic atestat M.D.R.A.P. cu nr. 09575/2015;

-

Studii topografice realizate în coordonate STER EO 70, puse la
dispoziție de către Beneficiar .

Situaţia utilităţilor tehnico - edilitare existente:
- Sistem de alimentare cu apă;
- Sistem centralizat de colectare a apelor uzate;
- Comuna este alimentată cu energie electrică pentru consumul casnic
și industrial.
3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:
Categoria şi clasa de importanţă;
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează î n
categoria „C”- Construcții de importanță normală – în conformitate cu
HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță
a construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță
a construcțiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP în aprilie
1996.
Conform OMT nr. 1296/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor
privind încadrarea în categorii a drumurilor, sectoarele studiate se
încadrează ca drum de clasă tehnică V. Conform STAS 10144 străzile sunt
încadrate ca străzi rurale principale sau secundare.
Elementele geometrice şi constructive ale drumului:
• Lungimea totală a drumului

11.443 km
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• Strazi principale

11.100 km

• Strazi laterale

0.343 km

• Categoria drumului

Drum comunal

• Clasa de importanţă

IV

• Platforma

4.00 m

• Partea carosabilă

2,75 m/3.00 m

• Acostamente

0,375 m

• Rigola

0.70/1.10 m

• Viteza de proiectare

30 km/h

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.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denumire

Lungime

Lățime

Strada Gruieri Tr. 1

452.00

3.00

Strada Gruieri Tr. 2

280.00

3.00

Strada Șușeni

330.00

3.00

Strada În Față

631.00

3.00

Strada Gruiu Tr. 1

603.00

3.50

Strada Gruiu Tr. 2

386.00

3.00

Strada Gruiu Tr. 3

100.00

3.00

Strada Gruiu Tr. 4

132.00

3.00

Strada Valea Bodii

127.00

3.50

Strada Croitorești Tr. 2

83.00

3.00

Strada Croitorești Tr. 1

300.00

3.50

Strada Viișoara

281.00

3.00

Strada Popești

158.00

3.00

1,249.00

3.00

14

Strada Deleni

15

Strada Neghinești

348.00

3.00

16

Strada Piscu Mare Tr. 1

272.00

3.00

17

Strada Piscu Mare Tr. 2

152.00

3.00

18

Strada Piscu Mare Tr. 3

575.00

3.00

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Strada Mărăcinii Mari Tr. 1

550.00

3.50

Strada Mărăcinii Mari Tr. 2

189.00

3.50

Strada Mărăcinii Mari Tr. 3

92.00

3.00

Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 1

148.00

3.50

Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 2

121.00

3.00

Strada Piatra

281.00

3.00

Strada Negraș Tr. 1

365.00

3.00

Strada Negraș Tr. 2

108.00

3.00

Strada Negraș Tr. 3

149.00

3.00

Strada Principală

129.00

3.50

Strada Teilor Tr. 1

598.00

3.00

Strada Teilor Tr. 2

171.00

3.00

Strada Teilor Tr. 3

135.00

3.50

Strada Poinița

803.00

3.00

Strada Luncii

331.00

3.00

Strada După Vale

314.00

3.00
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Strazi laterale L total = 500.00m
Nr.
Crt

Denumire

Drumuri laterale
Poz. km

1

Strada Gruieri Tr. 1

0 + 320

2

Strada Gruieri Tr. 2

0 + 210

3

Strada Șușeni

0 + 010

4

Strada În Față

0 + 245

5

Strada Gruiu Tr. 1

6

Strada Gruiu Tr. 2

7

Strada Gruiu Tr. 3

8

Strada Gruiu Tr. 4

0 + 085

9

Strada Valea Bodii

0 + 080

0 + 035

10

Strada Croitorești Tr. 2

11

Strada Croitorești Tr. 1

0 + 260

12

Strada Viișoara

0 + 170

13

Strada Popești

0 + 125
0 + 470
0 + 705

14

Strada Deleni

0 + 890
0 + 985
1 + 180

15

Strada Neghinești

16

Strada Piscu Mare Tr. 1

0 + 215
0 + 180
0 + 270

17

Strada Piscu Mare Tr. 2

18

Strada Piscu Mare Tr. 3

0 + 025
0 + 330

19

Strada Mărăcinii Mari Tr. 1

20

Strada Mărăcinii Mari Tr. 2

0 + 500

Lățime

Lungime

3.50

10.00

3.50

10.00

3.00

25.00

2.50

70.00

2.50

35.00

5.00

10.00

3.00

10.00

3.00

20.00

2.00

60.00

2.50

25.00

3.00

10.00

3.00

10.00

3.00

10.00

3.00

10.00

3.00

10.00

2.50

25.00

2.00

10.00

2.50

25.00

2.50

25.00

3.00

25.00

3.00

10.00

Stg./Dr.
Dreapta
Dreapta
Dreapta
Dreapta

Dreapta

Dreapta
Stanga

Stanga
Stanga
Stanga
Stanga
Stanga
Stanga
Stanga
Dreapta
Stanga
Dreapta
Dreapta

Stanga
Dreapta
Stanga
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21
22

Strada Mărăcinii Mari Tr. 3

23

Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 2

24
25
26

Strada Piatra

27

Strada Negraș Tr. 3

28
29
30
31
32
33
34

Strada Principală

Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 1
0 + 105

3.00

40.00

2.50

15.00

Stanga

Strada Negraș Tr. 1
Strada Negraș Tr. 2
0 + 100

Stanga

Strada Teilor Tr. 1
Strada Teilor Tr. 2
Strada Teilor Tr. 3
Strada Poinița
Strada Luncii
Strada După Vale

Durata de execuție este de 21 luni execuție și 3 luni proiectar e

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
de cheltuieli

1

2

TOTAL GENERAL
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

- Lungime strazi

Valoare
(fara TVA)
lei

TVA
0.19
lei

Valoare
cu TVA
lei

3

4

5

13,495,382.36
12,158,169.43

2,538,712.07
2,310,052.19

16,034,094.43
14,468,221.62

11.100 km

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
DUMITRESCU GABRIEL
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NR…………./……………………2021
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „“Asfaltare
drumuri sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in
vederea finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții “Anghel
Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene nerambursabile
In conformitate cu prevederile
art. 44 din Legea nr. 273/2006-Legea finatelor
publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 129
alin. 2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările
și completările ulterioare, cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny” coroborate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare, va solicit sa supuneti
spre analiza si aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna
septembrie 2021, proiectul de hotărâre privitor la aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „“Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10
km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finanțării din surse legal constituite, prin
Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri
guvernamentale, fonduri europene nerambursabile,conform anexei:
CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI AI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII : „“Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de

11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finanțării din surse
legal constituite, prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din buget
local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene nerambursabile.
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

“ ASFALTARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 11,10 KM ÎN
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”
Ordonator principal de credite/investitor
Comuna Stoenești, Județul Vâlcea
Ordonator de credite (secundar/terţiar)
Comuna Stoenești, Județul Vâlcea
Beneficiarul investiţiei
Comuna Stoenești, Județul Vâlcea
Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie
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SC DRUM BAMAL SRL
Str. Vasilatu, nr 36, orașul Brezoi, județul Vâlcea
J38/58/2019
Cui 40408832
E-mail: DrumBamal@gmail.com
Tel: 0743 933 177
Cod CAEN: 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică
legate de acestea.
3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
Judeţul Vâlcea, localizat în sudul României, se întinde pe o suprafaţă
de 5.765 km² şi se învecinează cu judeţele Alba şi Sibiu la nord, judeţul
Argeş la est, judeţul Olt la sud şi sud-est, judeţul Dolj la sud-vest, judeţul
Valcea la vest şi judeţul Hunedoara la nord-vest.
Reşedinţa judeţului este municipiul Râmnicu Vâlcea. Din punct de
vedere administrativ, judeţul Vâlcea este împărţit în 2 municipii, 9 oraşe şi
78 de comune.
Comuna Stoenești este situată în zona central - nordică a județului
Vâlcea, pe partea dreaptă a râului Olt, în Subcarpații Vâlcii (la limita
dealurilor subcarpatice cu treapta munților), în Depresiunea Dobriceni Zmeurat, pe valea râului Govora și a afluentului său Cacova. Localitatea
are în componența sa un număr de 13 sate: Stoenești (reședință), Bârlogu,
Budurăști, Deleni.Dobriceni, Gruieri, Gruiu, Mogoșești, Neghinești, Piscu Mare, Popești, Șușeni și Zmeuratu.
Legătura comunei cu zonele învecinate se realizează prin DN67, dar
și prin DJ651 și DJ646A. Vecinii comunei sunt:
- la Nord – Oraș Băile Olăneşti şi comuna Bărbăteşti
- la Sud – oraș Băile Govora
- la Vest – Comuna Pietrari şi comuna Bărbăteşti
- la Est – Comuna Păuşeşti – Măglaşi şi comuna Buneşti.
Obiectivul de investiţii „ Asfaltare drumuri sătești în lungime
totală de 11,10 km în comuna Stoenești, județul Vâlcea” este amplasat
în întregime în domeniul public, administra t de Comuna Stoenești, județul
Vâlcea.
Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz:
-

STUDIUL GEOTEHNIC Nr. 9859/DECEMBRIE 2019 a fost
întocmit de SC BEFAC SRL, Rm. Vâlcea, strada Intrarea
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Geniștilor, nr. 23 A, Tel-Fax 0250/737183, cod fiscal R1471898, în
luna Decembrie 2019;
-

EXPERTIZA TEHNICĂ a fost întocmită de Dr. ing. Radu Luca,
expert tehnic atestat M.D.R.A.P. cu nr. 09575/2015;

-

Studii topografice realizate în coordonate STEREO 70, puse la
dispoziție de către Beneficiar .

Situaţia utilităţilor tehnico - edilitare existente:
- Sistem de alimentare cu apă;
- Sistem centralizat de colectare a apelor uzate;
- Comuna este alimentată cu energie electrică pentru consumul casnic
și industrial.
3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:
Categoria şi clasa de importanţă;
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează î n
categoria „C”- Construcții de importanță normală – în conformitate cu
HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță
a construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță
a construcțiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP în aprilie
1996.
Conform OMT nr. 1296/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor
privind încadrarea în categorii a drumurilor, sectoarele studiate se
încadrează ca drum de clasă tehnică V. Conform STAS 10144 străzile sunt
încadrate ca străzi rurale principale sau secundare.
Elementele geometrice şi constructive ale drumului:
• Lungimea totală a drumului

11.443 km

• Strazi principale

11.100 km

• Strazi laterale

0.343 km

• Categoria drumului

Drum comunal

• Clasa de importanţă

IV

• Platforma

4.00 m

• Partea carosabilă

2,75 m/3.00 m

• Acostamente

0,375 m
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• Rigola

0.70/1.10 m

• Viteza de proiectare

30 km/h
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Nr.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denumire

Lungime

Lățime

Strada Gruieri Tr. 1

452.00

3.00

Strada Gruieri Tr. 2

280.00

3.00

Strada Șușeni

330.00

3.00

Strada În Față

631.00

3.00

Strada Gruiu Tr. 1

603.00

3.50

Strada Gruiu Tr. 2

386.00

3.00

Strada Gruiu Tr. 3

100.00

3.00

Strada Gruiu Tr. 4

132.00

3.00

Strada Valea Bodii

127.00

3.50

Strada Croitorești Tr. 2

83.00

3.00

Strada Croitorești Tr. 1

300.00

3.50

Strada Viișoara

281.00

3.00

Strada Popești

158.00

3.00

1,249.00

3.00

14

Strada Deleni

15

Strada Neghinești

348.00

3.00

16

Strada Piscu Mare Tr. 1

272.00

3.00

17

Strada Piscu Mare Tr. 2

152.00

3.00

18

Strada Piscu Mare Tr. 3

575.00

3.00

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Strada Mărăcinii Mari Tr. 1

550.00

3.50

Strada Mărăcinii Mari Tr. 2

189.00

3.50

Strada Mărăcinii Mari Tr. 3

92.00

3.00

Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 1

148.00

3.50

Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 2

121.00

3.00

Strada Piatra

281.00

3.00

Strada Negraș Tr. 1

365.00

3.00

Strada Negraș Tr. 2

108.00

3.00

Strada Negraș Tr. 3

149.00

3.00

Strada Principală

129.00

3.50

Strada Teilor Tr. 1

598.00

3.00

Strada Teilor Tr. 2

171.00

3.00

Strada Teilor Tr. 3

135.00

3.50

Strada Poinița

803.00

3.00

Strada Luncii

331.00

3.00

Strada După Vale

314.00

3.00
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Strazi laterale L total = 500.00m
Nr.
Crt

Denumire

Drumuri laterale
Poz. km

1

Strada Gruieri Tr. 1

0 + 320

2

Strada Gruieri Tr. 2

0 + 210

3

Strada Șușeni

0 + 010

4

Strada În Față

0 + 245

5

Strada Gruiu Tr. 1

6

Strada Gruiu Tr. 2

7

Strada Gruiu Tr. 3

8

Strada Gruiu Tr. 4

0 + 085

9

Strada Valea Bodii

0 + 080

0 + 035

10

Strada Croitorești Tr. 2

11

Strada Croitorești Tr. 1

0 + 260

12

Strada Viișoara

0 + 170

13

Strada Popești

0 + 125
0 + 470
0 + 705

14

Strada Deleni

0 + 890
0 + 985
1 + 180

15

Strada Neghinești

16

Strada Piscu Mare Tr. 1

0 + 215
0 + 180
0 + 270

17

Strada Piscu Mare Tr. 2

18

Strada Piscu Mare Tr. 3

0 + 025
0 + 330

19

Strada Mărăcinii Mari Tr. 1

20

Strada Mărăcinii Mari Tr. 2

0 + 500

Lățime

Lungime

3.50

10.00

3.50

10.00

3.00

25.00

2.50

70.00

2.50

35.00

5.00

10.00

3.00

10.00

3.00

20.00

2.00

60.00

2.50

25.00

3.00

10.00

3.00

10.00

3.00

10.00

3.00

10.00

3.00

10.00

2.50

25.00

2.00

10.00

2.50

25.00

2.50

25.00

3.00

25.00

3.00

10.00

Stg./Dr.
Dreapta
Dreapta
Dreapta
Dreapta

Dreapta

Dreapta
Stanga

Stanga
Stanga
Stanga
Stanga
Stanga
Stanga
Stanga
Dreapta
Stanga
Dreapta
Dreapta

Stanga
Dreapta
Stanga
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21
22

Strada Mărăcinii Mari Tr. 3

23

Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 2

24
25
26

Strada Piatra

27

Strada Negraș Tr. 3

28
29
30
31
32
33
34

Strada Principală

Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 1
0 + 105

3.00

40.00

2.50

15.00

Stanga

Strada Negraș Tr. 1
Strada Negraș Tr. 2
0 + 100

Stanga

Strada Teilor Tr. 1
Strada Teilor Tr. 2
Strada Teilor Tr. 3
Strada Poinița
Strada Luncii
Strada După Vale

Durata de execuție este de 21 luni execuție și 3 luni proiectar e

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
de cheltuieli

1

2

TOTAL GENERAL
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

- Lungime strazi

Valoare
(fara TVA)
lei

TVA
0.19
lei

Valoare
cu TVA
lei

3

4

5

13,495,382.36
12,158,169.43

2,538,712.07
2,310,052.19

16,034,094.43
14,468,221.62

11.100 km

INITIATOR
Primar
Gheorghe Dumbravă
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NR…………./…………2021
RAPORT DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „“Asfaltare
drumuri sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in
vederea finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții “Anghel
Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene nerambursabile
In conformitate cu prevederile
art. 44 din Legea nr. 273/2006-Legea finatelor
publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 129
alin. 2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările
și completările ulterioare, cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny” coroborate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare, va solicit sa supuneti
spre analiza si aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna
septembrie 2021, proiectul de hotărâre privitor la aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „“Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10
km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finanțării din surse legal constituite, prin
Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri
guvernamentale, fonduri europene nerambursabile,va supun spre aprobare, in Sedinta de
Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna septembrie 2021, proiectul de hotărâre privitor
la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„“Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul
Vâlcea”, in vederea finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții
“Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene
nerambursabile
Consilier achiziţii publice
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL STOENEȘTI
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA
CUI:42457068
Nr…….……/……..…..2021

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
privitor la aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa- C.I.F.
42457068, serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridică,
organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea
pentru anul 2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2020,cu
modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. 2, art.14,art. 19 alin. 1 lit. b), art. 20 alin. 1
lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, OAP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri
si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
Legii nr. 51/2006 r1, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 26/2012 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare
și completare a unor acte normative,coroborat cu prevederile art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133
alin. (1), , art. 140, , art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,propun initierea procedurilor pentru
introducerea pe ordinea de zi , spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al comunei Stoeneşti din luna septembrie 2021 , proiectul de hotarare privind
aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa- C.I.F. 42457068, serviciu public
de interes local, specializat ,cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local
al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea pentru anul 2021,dupa cum urmeaza:

Proiect de buget local pentru sursa G pe anul 2021
Bugetul Serviciului Public de Alimentare cu Apa al Comunei Stoenesti pe anul 2021 cuprinde
resursele financiare mobilizate la dispozitia localitatii stabilite in conformitate cu prevederile legale in
vigoare repartizate in principal pentru functionarea autoritatilor publice, finantarea unor lucrari de
interes local, asigurarea masurilor de protectie sociala.
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Veniturile bugetului local al Serviciului Public de Alimentare cu Apa al Comunei Stoenesti pe
anul 2021 se previzioneaza in suma de 100.000 lei :
-

venituri din prestari de servicii in suma de 100.000 lei;

-

subventii de la bugetul local in suma de 0 lei.
Cheltuielile bugetului local pe anul 2021 sunt in suma de 100.000 lei si repartizate astfel :
-

cheltuieli de personal in valoare de 50.000 lei,

-

cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 50.000 lei.

Cheltuielile de personal in suma de 50.000 lei reprezinta salariile celor doi salariati ai
serviciului de apa conform organigramei aprobate , precum si contributiile catre bugetul de stat aferente
acestora conform legii .
Cheltuielile cu bunurile si serviciile in suma de 50.000 lei sunt compuse din : restantele si
platile previzionate catre furnizorii de energie electrica, combustibil, clor, servicii contabile, analize
apa, furnituri de birou si alte cheltuieli neprevazute.
Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2021 reprezinta limite maxime ce nu pot fi
depasite, iar modificarile se vor face in conditiile legii.
Angajarea, contractarea de lucrari si bunuri precum si efectuarea de cheltuieli se face numai cu
respectarea prevederilor legale si in limita creditelor aprobate.

Capitol
de
venituri

Denumire
venituri

Suma
aferenta
anului
2021

33.10.08

Venituri din
prestati servicii

0

43.09.00

Subventii pentru
institutii publice
TOTAL

+100.000

+100.000

Capitol de
cheltuieli

Denumire
cheltuieli

70.10.50
10

Cheltuieli de
personal

70.10.50
20

Cheltuieli cu
bunueri si servicii

Sef serviciu
Magureanu Simona

Suma
aferenta
anului
2021
+50.000
+50.000

+100.000
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Nr…….……/……..…..2021

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
privitor la aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa- C.I.F.
42457068, serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridică,
organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea
pentru anul 2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe
anul 2020,cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. 2, art.14,art. 19
alin. 1 lit. b), art. 20 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, OAP nr. 3818/2019 privind
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al
operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
Legii nr. 51/2006 r1, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare,
O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte
normative,coroborat cu prevederile art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. (1), ,
art. 140, , art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,propun introducerea pe
ordinea de zi , spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local
al comunei Stoeneşti din luna septembrie 2021
, proiectul de hotarare
privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa- C.I.F.
42457068, serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridică,
organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea
pentru anul 2021.
Consilier juridic
Cosma Ioan
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NR……….……./………………..……2021
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa- C.I.F. 42457068,
serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridică, organizat în
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea pentru anul
2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe
anul 2020,cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. 2, art.14,art. 19
alin. 1 lit. b), art. 20 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, OAP nr. 3818/2019 privind
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al
operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, Legii
nr. 51/2006 r1, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările
și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu
apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea
disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte
normative,coroborat cu prevederile art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. (1), ,
art. 140, , art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,propun spre dezbatere şi
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna
septembrie 2021
proiectul de hotarare privitor la aprobarea bugetului
Serviciului Public de Alimentare cu Apa- C.I.F. 42457068, serviciu public de
interes local, specializat ,cu personalitate juridică, organizat în subordinea
Consiliului Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea pentru anul 2021.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR……….……./………………2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa- C.I.F. 42457068,
serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridică, organizat în
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea pentru anul
2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe
anul 2020,cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. 2, art.14,art. 19
alin. 1 lit. b), art. 20 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, OAP nr. 3818/2019 privind
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al
operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
Legii nr. 51/2006 r1, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare,
O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte
normative,coroborat cu prevederile art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. (1), ,
art. 140, , art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,propun aprobarea
proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Public de
Alimentare cu Apa- C.I.F. 42457068, serviciu public de interes local, specializat
,cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei
Stoeneşti, judeţul Vâlcea pentru anul 2021, supus spre dezbatere şi aprobare în
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna septembrie
2021.

Consilier juridic
Cosma Ioan
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NR……….……./………………..……2021
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare economico-sociala a comunei
Stoeneşti, judeţul Vâlcea, pentru perioada 2021-2027
În conformitate cu prevederile art art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(e) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile
ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al comunei Stoeneşti din luna septembrie 2021
proiectul de hotarare
privitor la aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare economico-sociala a
comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, pentru perioada 2021-2027.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

