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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.79 

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….12.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 64/27.10.2021  a Consiliului Local  a fost 

ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Sîrbu Lucian-Valentin ,pentru perioada 

noiembrie 2021-ianuarie 2022;  

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………./……….12.2021  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-19814/03.12.2021 a Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Vâlcea   ,înregistrată la sediul instituției noastre sub 
nr.8964/08.12.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat din TVA pentru finantarea cheltuielilor  descentralizate la 
nivelul bugetelor locale la nivelul judetului Vâlcea,actualizate potrivit 
influentelor prevazute la art.19,alin.1,lit.(b1)-(b7) din OUG nr.122/2021;  

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

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…../………2021    întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor   actelor   normative   conform   Legii   nr.   52/2003   
privind   transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu  prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele   publice   locale,cu   modificările   si   completările   
ulterioare,   ale   Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021,cu 
modificările și completările ulterioare,ale OUG nr.97/2021 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2021,ale OUG nr.122/2021 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 si la instituirea cadrului legal pentru 
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acordarea unui imprumut subordonat de catre statul roman, prin Ministerul 
Finantelor, in calitate de actionar, catre CEC Bank - S.A. 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 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.79 
Anexa la HCL nr……/….12.2021 

DENUMIRE                             
VENITURI  
 

   SUMA  
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  
-mii lei- 

 
110202 Sume 
def.TVA  
chelt.descentr. 
- ajutoare 
pentru 
incalzirea 
locuintei 
-drepturile 
copiilor cu CES 
-stimulente 
educationale 
pentru 
gradinita 
-asistenti 
personali/ 
indemnizatii 
lunare 
persoane cu 
handicap grav 
110205 Sume 
def.TVA 
drumuri 
 
Venituri proprii 

  
  -12,00 
 
 
 - 15,00 
 
 

 
+ 7,00 

 
   -6,00 
  
 
    
 + 2,00 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 + 207,00 

 
Cap.5102 Autoritati publice 
Art.71 cheltuieli capital  
 Al 710103 Mobilier aparatura 
birotica  
 Art.20 bunuri si servicii 
Al.200102 Materiale curatenie 
Al.200103 Incalzit,iluminat 
Al.200601 deplasari 
Al.200130 alte bunuri si 
prest.serv 
 
 
Cap. 84.02 Transporturi si 
comunicatii 
Subcap.84020301 Drumuri si 
poduri 
 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 
  Subcap.68020502 
Asistenta sociala in caz de 
invaliditate 
Art.57 asistenta sociala 
Al.570201 ajutoare sociale in 
numerar 
 
 
  
Cap.65.02 Invatamant 
Art.57 asistenta sociala 
Al.570201 ajutoare sociale in 

 
  +7,00 
  + 7,00  
  
 
 
-5,00 
-5,00 
-5,00 
+ 15,00 

 

 

+ 200,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-13,00 
 
-15,00 
 
 
 
 
+ 2,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 7,00 
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numerar 
-copii cu CES 
 
Cap.650250 Alte cheltuieli 
in domeniul invatamantului 
Art.57 asistenta sociala 
al.570203 tichete sociale 
gradinita 
 

 
 
 
-6,00 
 
 

TOTAL 
VENITURI 

+ 195,00     TOTAL CHELTUIELI           + 195,00 

 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.80 

  
HOTĂRÂREA NR…. 

PRIVITOR LA: aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023 

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

ordinară din data de….12.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 64/27.10.2021  a Consiliului Local  a fost 

ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Sîrbu Lucian-Valentin ,pentru perioada 

noiembrie 2021-ianuarie 2022;  

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2021 si  
Raportul  de  resort   al   compartimentului juridic   prin care propune 
aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023; 

Ținând cont de adresa nr.755/08.12.2021  a Scolii Gimnaziale Stoeneşti 
prin s-a  aprobat în Consiliul Profesoral și în    Consiliului de Administrație al 
Scolii Gimnaziale  Stoeneşti reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru  
anul școlar 2022-2023; 
  Având în vedere referatul înregistrat la nr……...12.2021 prin care 
compartimentul juridic propune aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 
2022-2023; 
   Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea Proiectului de hotărâre; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…../………2021    întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică ; 
 În conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2, 
art.19,alin.1-4, art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea 
educaţiei naţionale,coroborate cu prevederile H.G. nr. 72/2013  privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate 
din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,cu 
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modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art.24 si art.25,alin.1 din  
ORDINUL Nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, 
evidenta efectivelor de anteprescolari/prescolari si elevi scolarizati in unitatile 
de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea 
organizarii retelei unitatilor de invatamant; 

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 Proiectul   Rețelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023, 
după cum urmează: 

1 Școala Gimnazială Stoeneşti,sat 
Stoeneşti,comuna Stoeneşti(cu clasele 
pregătitoare-a VIII-a-9 clase) 

Unitate cu 
personalitate 
juridica(PJ) 

2 Grădinița cu program normal Dobriceni,sat 
Dobriceni, comuna Stoeneşti(trei grupe de 
prescolari:mica,mijlocie,mare) 

Structura arondata(AR) 

 Art.2 Cheltuielile de personal  vor fi calculate  conform costului standard  
corelat cu numărul de elevi școlarizați,iar pentru cheltuielile de personal 
neacoperite,Consiliul Local al comunei Stoenești nu se poate angaja  în 
asigurarea diferențelor de fonduri. 

Art.3 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri, iar secretarul general al  comunei va asigura comunicarea 
acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului comunei Stoeneşti, directorului unităţii şcolare cu 
personalitate juridica menţionate,Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea  şi  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. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
Stoeneşti, … decembrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.81 

HOTĂRÂREA NR…… 
PRIVITOR LA : aprobarea acordării unui sprijin financiar ,ca ajutor de 

înmormântare ,doamnei Călinescu Gherghina 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….12.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 64/27.10.2021  a Consiliului Local  a fost 

ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Sîrbu Lucian-Valentin ,pentru perioada 

noiembrie 2021-ianuarie 2022;  

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr…./…….2021 si  Raportul  
de  resort   al  compartimentului Juridic prin care propune aprobarea 
acordării unui sprijin financiar ca ajutor de înmormântare doamnei Călinescu 
Gherghina, cu domiciliul in comuna Stoenești ,sat Suseni, județul  Vâlcea 
,pentru acoperirea partiala a cheltuielilor suportate cu înmormântarea soțului 
sau ,Călinescu Ion, decedat la data de 05 decembrie 2021;  

Ținând cont de ancheta sociala nr…../………… intocmita de către 
Compartimentul Asistenta socială din care rezultă îndeplinirea condițiilor 
legale pentru acordarea ajutorului,avand in vedere doamna Călinescu 
Gherghina, este o persoana aflata în situație de extrema dificultate, avand 
nevoie de acordarea unui sprijin financiar in suma de 3.000 lei pentru 
acoperirea cheltuielilor efectuate cu inmormantarea soțului sau,Călinescu 
Ion,avand in vedere ca nu are alte surse de venit; 

Tinand cont de Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenesti 
nr.5/29.01.2010 privitor la stabilirea situatiilor de urgenta care motiveaza 
acordarea ajutoarelor de urgență; 

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

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…../………2021    întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor   actelor   normative   conform   Legii   nr.   52/2003   
privind   transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu  prevederile  art.15 și art.36 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și 
completările ulterioare,coroborate cu prevederile art.129,alin.2,lit.(b) și 
alin.4,lit.(a) din   O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
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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  acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al 
comunei Stoenești, ca ajutor de înmormântare, în cuantum de 3.000 lei, 
doamnei Călinescu Gherghina, cu domiciliul in comuna Stoenești ,sat Suseni, 
județul  Vâlcea ,pentru acoperirea parțială a cheltuielilor suportate cu 
înmormântarea soțului sau ,Călinescu Ion, decedat la data de 05 decembrie 
2021. 

Art.2. – Plata ajutorului prevăzut la art.1 se face în numerar prin casieria 
Primăriei comunei Stoeneşti. 
 Art.3. – Prin grija Compartimentului Asistenta Socială prevederile 
prezentei hotărâri  vor fi aduse la cunoștința doamnei Călinescu Gherghina. 

Art.4. - 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 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … decembrie  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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