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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.64 

HOTĂRÂREA NR….. 
PRIVITOR LA: alegerea președintelui de ședință pentru perioada 

noiembrie 2021-ianuarie 2022 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….10.2021, 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 în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub 
nr………/…………….2021, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei 
Stoenești  şi raportul de specialitate înregistrat sub nr………………../………… 2021 
al secretarului general al comunei, prin care se propune alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru perioada  noiembrie 2021-ianuarie 2022; 
 Urmare a propunerii formulate în plenul şedinţei Consiliului Local al 
comunei Stoenești privind desemnarea domnului/doamnei ……………pentru 
functia de presedinte de şedinţă pentru perioada  noiembrie 2021-ianuarie 2022; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la 
nr……../…..10.2021  întocmit de secretarul general al  comunei Stoeneşti ; 
 În conformitate cu art.123, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.9 alin.(1) 
din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei 
Stoenesti aprobat prin Hotărârea nr.13/17.03.2021; 
 În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare cu  ………..  
voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

Art.1. - Se alege domnul/doamna consilier local …………… preşedinte de 
şedinţă pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 şi în această calitate va 
conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta. 
 Art.2. - Președintele de ședintă prevăzut la art.1 exercită următoarele 
atribuții principale: 

a) conduce ședințele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul 

votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriva și a abținerilor 
numărate și evidențiate de secretarul general al orașului în procesul-verbal al 
ședinței; 
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c) semnează procesul-verbal al ședinței; 
d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența 

de soluționare a consiliului local; 
f) aplică, daca este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG 

nr.57/2019 sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz; 
g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare 

și funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de catre consiliul local. 
Art.3. – Secretarul general al  comunei Stoenești va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate, primarului comunei şi domnului/doamnei …………... 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,………octombrie 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.65 

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….10.2021, 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………./……….10.2021  prin 
care doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate 
al primarului  comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 
2021; 

Văzând adresa VLG_STZ-16735/11.10.2021 a Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Vâlcea   ,înregistrată la sediul instituției noastre sub 
nr.7637/12.10.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat din TVA pentru echilibrare din Fondul de rezerva la 
dispoziția Guvernului, pentru cheltuieli curente și de capital,Hotararii 
Consiliului Județean Vâlcea nr.184/30.09.2021 privind repartizarea sumelor 
defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale alocate în baza 
OUG nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2021,respectiv Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.182/30.09.2021 
privind repartizarea sumelor defalcate din TVA ,alocate în baza OUG 
nr.97/2021 în vederea derulării Programului pentru Scoli al României;  

Ținând cont de prevederile  HG nr.1088/2021 privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevăzut in 
bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, 
prin care s-a repartizat comunei Stoeneşti  suma de 400 mii lei pentru 
echilibrarea 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 ; 
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Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor   actelor   normative   conform   Legii   nr.   52/2003   
privind   transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu  prevederile art. 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,ale OUG nr.97/2021 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2021,ale HG nr.1088/2021 privind 
alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, 
prevăzut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-
teritoriale 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: 
 

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, … octombrie 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.65 

Anexa la HCL nr……/….10.2021 
DENUMIRE                             
VENITURI  
 

   SUMA  
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  
-mii lei- 

 
110206 Sume 
def.TVA 
pentru 
echilibrarea 
bugetului 
local   
 
110205 Sume 
def.TVA 
drumuri 
 
Venituri 
proprii 

  
    
 
 + 400,00 
 
 
 
 

 + 10,00 
 
 
 + 150,00 
  
 
    
 
 
 
 
 
  

 
Cap.5102 Autoritati publice 
Art.20 bunuri si servicii  
 Al.200104 salubrizare 
Al.200130 Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare 
AL.203030 alte cheltuieli cu 
bunuri si servicii  
- organizare sarbatoare pom de 
iarna  
 
Cap. 84.02 Transporturi si 
comunicatii 
Subcap.84020301 Drumuri si 
poduri 
 Art.20 bunuri si servicii 
Al.200105 combustibil 
Art.71 cheltuieli de capital 
al.710101 constructii 
-Modernizare infrastructura 
rutiera de interes local in comuna 
Stoenesti 
 
Cap.68.02  Asigurari si 
asistenta sociala 
  Subcap.68021501 Ajutor 
social 
Art.57 asistenta sociala 
Al.570201 ajutoare sociale in 
numerar 
-recompensare tineri 18 ani si 50 
ani de casatorie 
 
Cap.70.02 Servicii si dezv 
publica 
 Subcap.70020501 
Alimentare cu apa 
Art.20 bunuri si servici 
al.2002 reparatii curente 
 
Subcap.670250 Alte servicii 

 
  + 85,00 
    
   + 40,00 

 + 32,50 
 
 + 12,50 
 

 
 
 + 310,00 
 

 
+10,00  
 
+ 300,00 
 
 
 
 
 
 
+ 17,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 15,00 
 
 
 
 

+ 90,00 
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in domeniul culturii,recreeri 
si religiei 
Art.71 cheltuieli capital 
Al.710101 constructii 
-Amenajare parc de recreere in 
satul Dobriceni 
- Achizitionare a 4 casute lemn 
punctul Jgheab 
 
Cap.65.02 Invatamant 
Art.10 cheltuieli personal 
al.100115 alocatii transport BL 
Art.20 bunuri si servicii 
Al.200105 carburanti  BL 

 
 
 
+ 22,00 
 
+ 68,00 
 
 
 
+ 42,50 
+ 26,00 
 
+ 16,50 
 

TOTAL 
VENITURI 

+ 560,00     TOTAL CHELTUIELI           + 560,00 

 
      INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … octombrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.66 

 
HOTĂRÂREA NR…. 

PRIVITOR LA: alocarea sumei  totale de 17.500 lei din bugetul local al 
comunei Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au 
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au 
împlinit 18 ani în anul 2021 

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

ordinară din data de….10.2021, 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 al Compartimentului Achizitii 
publice şi resurse umane  prin care se propune alocarea sumei  totale de 
17.500 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti pentru recompensarea 
familiilor  care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor 
care au împlinit 18 ani în anul 2021 şi au  domiciliul în comuna Stoeneşti ; 

 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…….10.2021 întocmit de secretarul general  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.(d) şi alin.7, lit.(b) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 
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 

 
Art.1. Se aproba alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al 

comunei Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani 
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de căsătorie neîntrerupta  în anul 2021 şi au  domiciliul în comuna Stoeneşti 
,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aproba alocarea sumei de 17.500 lei din bugetul local al 
comunei Stoeneşti pentru recompensarea tinerilor care au împlinit 18 ani în 
anul 2021 şi au  domiciliul în comuna Stoeneşti ,conform anexei nr.2 care 
face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate și 
compartimentului Achiziţii publice și resurse umane, iar secretarul general al 
comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – 
judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti,  compartimentelor responsabile cu punerea în executare  
şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe 
pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
   
INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … octombrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.66 

 
ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA  NR……../…….octombrie 2021 

Privitor la : alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti 
pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani de căsătorie 

neîntrerupta şi au  domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2021 
 

Nr 
crt 

Numele si prenumele Satul Suma-lei 

1. Ungureanu Constantin si Mioara Mogosesti 500 

2. Enache Aurel si Tomita Barlogu 500 

3. Ovrescu Nicolae si Maria Popesti 500 

4. Rachieru Nicolae si Maria Dobriceni 500 

5. Bodescu Constantin si Eugenia Barlogu 500 

6. Modoran  Eugen si Elena Dobriceni 500 

7. Radi Ioan si Felicia Barlogu 500 

8. Barbulescu Gheorghe si Adriana Mogosesti 500 

9. Matahala Dumitru si Elisabeta Dobriceni 500 

10. Croitoru Dumitru si Ana Popesti 500 

 TOTAL  5.000 

 
 

INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … octombrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.66 

 
 
 

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA  NR. 
Privitor la : alocarea sumei de 12.500 lei din bugetul local al comunei 
Stoeneşti pentru recompensarea tinerilor care au împlinit 18 ani şi au  

domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2021 
 

Nr 
crt 

Numele si prenumele Data nasterii Comuna  Suma-lei 

1. Anghel Ioana Andreea 01.12.2003 Stoeneşti 500 

2. Birlogeanu Gabriela Carmina 31.12.2003 Stoeneşti 500 

3. Braica Adrian Ion 07.10.2003 Stoeneşti 500 

4. Cocioaba Elena Alina 20.06.2003 Stoeneşti 500 

5 Catanas Antonya Maria 03.09.2003 Stoeneşti 500 

6 Chelcea Eduard Constantin 08.05.2003 Stoeneşti 500 

7 Chirca Elena Teodora 11.07.2003 Stoeneşti 500 

8 Codoi Ion Gabriel 14.03.2003 Stoeneşti 500 

9 Dancea Diana Maria 04.04.2003 Stoeneşti 500 

10 Dinu Cosmin Nicolae 20.01.2003 Stoeneşti 500 

11 Grozavescu Elena Andra 15.07.2003 Stoeneşti 500 

12 Hodeniuc Roxana Elena 28.06.2003 Stoeneşti 500 

13 Iliescu Gheorghe Razvan 22.09.2003 Stoeneşti 500 

14 Litoiu Nicoleta Alexandra 12.10.2003 Stoeneşti 500 

15 Modoran Irinuca Elena 05.07.2003 Stoeneşti 500 

16 Modoran Irinel Constantin 25.06.2003 Stoeneşti 500 

17 Mohamed Husein  Șan 01.03.2003 Stoeneşti 500 

18 Mija Constantin Marian 03.12.2003 Stoeneşti 500 

19 Nicolae Alexandru 25.07.2003 Stoeneşti 500 

20 Tudor Dumitru Razvan 04.03.2003 Stoeneşti 500 

21 Ungureanu Elena Flavia 06.07.2003 Stoeneşti 500 

22 Vamesiu Nicolae Alexandru 02.11.2003 Stoeneşti 500 

23 Tanasoaica Georgiana Alice 22.04.2003   Stoeneşti 500 

24 Maciuca Elena Carmen 31.01.2003   Stoeneşti 500 

25 Deaconu Bianca Maria 07.09.2003   Stoeneşti 500 

 TOTAL   12.500 

         

          INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
Stoeneşti, … octombrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.67 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: aprobarea Regulamentului şi caietelor de sarcini pentru 
”Serviciul Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes local, 

specializat ,cu personalitate juridica, organizat în subordinea Consiliului Local 
al comunei Stoenești, județul Vâlcea 

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

ordinară din data de….10.2021, 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 al Compartimentului Juridic  prin 
care  propune aprobarea Regulamentului şi caietelor de sarcini pentru 
”Serviciul Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes local, 
specializat ,cu personalitate juridica, organizat în subordinea Consiliului Local 
al comunei Stoenești, județul Vâlcea,ca urmare a reorganizarii acestuia 
conform modificarilor legislative aparute; 

Ținând cont de prevederile nr.28/25.04.2018 privitor la reorganizarea  
”Serviciului Public de Alimentare cu Apa ”, în serviciu public de interes 
local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea Consiliului 
Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea; 
 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…….10.2021 întocmit de secretarul general  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.1,alin.2,lit.(a) și 
lit.(b),alin.4,lit.(h),art.3,alin.1 și alin.4,art.8,alin.1 - alin.3,lit.(d),art.24,alin.1 
,lit.(a) și art.28 din Legea nr.51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice ,republicata,cu modificările și completările ulterioare,ale art.10,alin.1, 
art.12,alin.1,lit.(e) și lit.(h),art.17,art.18,alin.1,lit.(a),alin.2,art.19 din Legea 
nr.241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apa și de 
canalizare,coroborat cu prevederile art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(n) din 
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O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare;      

În baza art.139, alin.1 şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu 
............ voturi pentru şi ..................voturi împotrivă, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul ”Serviciul Public de Alimentare cu Apa”, 

serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridica, organizat 
în subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești, județul Vâlcea, conform 
anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta. 

Art. 2. Se aprobă Caietele de sarcini pentru activităţile de captare, 
tratare, înmagazinare, distribuţie apă şi canalizare/epurare apă uzată pentru 
”Serviciul Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes local, 
specializat ,cu personalitate juridica, organizat în subordinea Consiliului Local 
al comunei Stoenești, județul Vâlcea, conform anexelor nr. 2, 3,4,5 şi 6 care 
fac parte integranta din prezenta. 
 Art. 3.  Se aprobă  modelul Contractului de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru beneficiarii serviciului 
din  comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea, conform anexei nr. 7  care face parte 
integranta din prezenta. 
 Art.4. – Începând cu data prezentei hotărâri ,isi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoeneşti nr.39/26.06.2013 privitor la  
aprobarea Regulamentului şi caietului de sarcini pentru Serviciul Public  de 
Alimentare cu Apă al comunei Stoenești, judeţul Vâlcea . 

Art.5. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Juridic si Serviciului 
Public de Alimentare cu Apa , 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, Serviciul Public de 
Alimentare cu Apa ,cu personalitate juridica, organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoenești  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, … octombrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A PROIECT NR.68 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 privind 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….10.2021, 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 Compartimentului Achiziţii Publice și Resurse Umane 
prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 privind 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,în  sensul modificarii  și completării titlului hotararii,a 
preambulului cu motivarea achiziționării acestor căsuțe  și a art.1 cu poziția și 
valoarea estimata a achiziției conform  Planului Anual al Achizițiilor Publice 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…….10.2021  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: 
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Art.1- Se aprobă modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 privind 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,după cum 
urmează: 

1. Titlul hotărârii se modifica și va avea următorul cuprins: 
” aprobarea  achiziționării a 4 căsuțe din lemn(esență brad), prevăzute  
în Planul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2021,actualizat, la poziția 
nr.50,cu o valoare estimata de 68.000 lei ,fără T.V.A., precum si 
montarea lor pe domeniului public al Comunei Stoeneşti, județul 
Vâlcea.” 

2. Preambulul hotărârii se modifica  și se completează cu motivarea adoptării 
actului administrativ și  va avea următorul cuprins: 
” Luând  in  discuție  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.5960/16.08.2021 
şi Raportul  de  resort  al compartimentul Achiziţii publice și resurse 
umane  prin care se propune aprobarea  achiziționării a 4 căsuțe din 
lemn (esență brad),prevăzute Planul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 
2021,actualizat, la poziția nr.50,cu o valoare estimata de 68.000 lei 
,fără T.V.A.  , precum si montarea lor pe domeniului public al Comunei 
Stoeneşti, județul Vâlcea”, pentru  amenajarea unei zone de recreere 
cu respectarea prevederilor legale în domeniul urbanismului și 
amenajării teritoriului.” 

3. Art.1 se modifica   și se completează în sensul precizării  poziției și 
valorii estimate a achiziției conform  Planului Anual al Achizițiilor Publice 
pe anul 2021     și  va avea următorul cuprins: 
” Art.1. – Se aprobă achiziționarea a 4 căsuțe din lemn (esență brad), 
prevăzute  în Planul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2021,actualizat, 
la poziția nr.50,cu o valoare estimata de 68.000 lei ,fără T.V.A., precum 
si montarea lor pe domeniului public al Comunei Stoeneşti, județul 
Vâlcea, pentru  amenajarea unei zone de recreere, cu respectarea 
prevederilor legale în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului .” 
Art.2 -Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat potrivit 

art.1,rămân neschimbate. 
Art.3 -Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achiziții Publice şi resurse umane, iar secretarului general al  
comunei va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, 
în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti, 
compartimentelor responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la 
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cunoștință publică prin afișare 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, … octombrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.69 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea  cheltuielilor în suma de  12.500 lei  din 
bugetul local al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  
de iarna “ în anul 2020 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de  ……..10.2021, 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 Achizitii publice şi resurse umane  
prin care propune  aprobarea cheltuielilor în suma de 12.500 lei din bugetul 
local pentru organizarea „Pomului de iarna”în anul 2021, prin acordarea de 
cadouri constand în produse alimentare(dulciuri,fructe,sucuri) cu ocazia 
sarbatorilor de iarna, pentru elevii de la Scoala Gimanaziala Stoenești,cu 
respectarea regimului juridic al achizitiilor publice; 
  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…….10.2021întocmit 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.4,lit.(a) din OUG nr.57/2020 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.3,lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. 
nr.57/2020 privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi 
..................voturi împotrivă, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 Art.1 Se aprobă  cheltuielile în suma de 12.500 lei din bugetul local al 
comunei Stoeneşti  pentru organizarea  „Pomului de iarna” în anul 2021, cu 
respectarea regimului juridic al achiziţiilor publice. 

Art.2- Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate și 
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compartimentului Achiziţii publice și resurse umane, iar secretarul general al 
comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – 
judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti,  compartimentelor responsabile cu punerea în executare  
şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe 
pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
 

  
        INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă       SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                                  Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … octombrie 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.70 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Lucrări de punere in 

siguranță a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, punct Jgheabu, comuna 
Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  prevederilor OG 15/2021 privind 

reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

 
  Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….10.2021, 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  Compartimentul  Achiziţii Publice și Resurse Umane 
prin care  propune   aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Lucrări de punere in 
siguranță a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, punct Jgheabu, comuna 
Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  prevederilor OG 15/2021 privind 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Ținând cont de  referatul înregistrat la nr.7725/18.10.2021 prin care 
domnul Dumitrescu Gheorghe-Gabriel,consilier achiziţii publice  în aparatul de 
specialitate al primarului  comunei Stoeneşti  propune aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 
investiții: “Lucrări de punere in siguranță a bazinelor de apa din satul Piscu 
Mare, punct Jgheabu, comuna Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  
prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Văzând adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației nr. 104487/01.09.2021 si clarificarile din data de 13.09.2021; 

 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…….10.2021 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; 
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În 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 ale OG 
15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare ,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; 

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   actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Lucrări de punere in 
siguranță a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, punct Jgheabu, comuna 
Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  prevederilor OG 15/2021 privind 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achiziții Publice şi Resurse umane  , iar secretarul comunei 
va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei 
Stoeneşti, structurii responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la 
cunoștință publică prin afișare, precum şi pe pagina de internet 
www.primaria-stoenesti.ro. 
        
   INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă       SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
Stoeneşti, …octombrie 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.71 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Lucrări de punere in 

siguranță a drumului comunal DC 156 Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)”  
conform  prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-

bugetare 

 
  Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….10.2021, 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  Compartimentul  Achiziţii Publice și Resurse Umane 
prin care  propune   aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Lucrări de punere in 
siguranță a drumului comunal DC 156 Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)” 
conform  prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare; 

Ținând cont de  referatul înregistrat la nr.7728/18.10.2021 prin care 
domnul Dumitrescu Gheorghe-Gabriel,consilier achiziţii publice  în aparatul de 
specialitate al primarului  comunei Stoeneşti  propune aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 
investiții: “Lucrări de punere in siguranță a drumului comunal DC 156 
Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)” conform  prevederilor OG 15/2021 privind 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Văzând adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației nr. 104487/01.09.2021 si clarificarile din data de 13.09.2021; 

 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…….10.2021 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; 
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În 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 ale OG 
15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare ,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; 

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   actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Lucrări de punere in 
siguranță a drumului comunal DC 156 Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)” 
conform  prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achiziții Publice şi Resurse umane  , iar secretarul comunei 
va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei 
Stoeneşti, structurii responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la 
cunoștință publică prin afișare, precum şi pe pagina de internet 
www.primaria-stoenesti.ro. 
        
   INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă       SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
Stoeneşti, …octombrie 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.72 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 

devizului general pentru obiectivul de investiții: “Modernizare infrastructura 
rutiera de interes local in comuna Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  

prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

 
  Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….10.2021, 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……../………..201 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul  Achiziţii Publice și Resurse Umane 
prin care  propune   aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Modernizare infrastructura 
rutiera de interes local in comuna Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  
prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Ținând cont de  referatul înregistrat la nr. 7734/18.10.2021 prin care 
domnul Dumitrescu Gheorghe-Gabriel,consilier achiziţii publice  în aparatul de 
specialitate al primarului  comunei Stoeneşti  propune aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 
investiții: “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna 
Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  prevederilor OG 15/2021 privind 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Văzând adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației nr. 104487/01.09.2021 si clarificarile din data de 13.09.2021; 

 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…….10.2021 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. 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 
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privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu ale OG 
15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare ,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; 

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   actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Modernizare infrastructura 
rutiera de interes local in comuna Stoenești, judeţul Vâlcea”conform  
prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achiziții Publice şi Resurse umane  , iar secretarul comunei 
va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei 
Stoeneşti, structurii responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la 
cunoștință publică prin afișare, precum şi pe pagina de internet 
www.primaria-stoenesti.ro. 
        
   INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă       SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
Stoeneşti, …octombrie 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.73 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 

devizului general pentru obiectivul de investiții: “Extindere rețea de canalizare 
menajera in comuna Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  prevederilor OG 

15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

 
  Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….10.2021, 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……../………..201 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul  Achiziţii Publice și Resurse Umane 
prin care  propune   aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Extindere rețea de canalizare 
menajera in comuna Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  prevederilor OG 
15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Ținând cont de  referatul înregistrat la nr. 7734/18.10.2021 prin care 
domnul Dumitrescu Gheorghe-Gabriel,consilier achiziţii publice  în aparatul de 
specialitate al primarului  comunei Stoeneşti  propune aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 
investiții: “Extindere rețea de canalizare menajera in comuna Stoenești, 
judeţul Vâlcea” conform  prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor 
masuri fiscal-bugetare; 

Văzând adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației nr. 104487/01.09.2021 si clarificarile din data de 13.09.2021; 

 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…….10.2021 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. 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 
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privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu ale OG 
15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare ,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; 

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   actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Extindere rețea de canalizare 
menajera in comuna Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  prevederilor OG 
15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achiziții Publice şi Resurse umane  , iar secretarul comunei 
va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei 
Stoeneşti, structurii responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la 
cunoștință publică prin afișare, precum şi pe pagina de internet 
www.primaria-stoenesti.ro. 
        
   INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă       SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
Stoeneşti, …octombrie 2021 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE  
CONSILIULUI LOCAL NR. ...…/............1 

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

1 2 3 

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

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

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

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

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

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

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