
 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR……..……./…………..…2021 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2021 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele   
publice   locale,cu   modificările   si   completările   ulterioare,   ale   Legii nr.15/2021 a 
bugetului de stat pentru anul 2021,cu modificările și completările ulterioare,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 
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; 

Fata de cele, propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local 
al comunei Stoeneşti din luna decembrie 2021 a   proiectului  de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2021,conform anexei. 

DENUMIRE                             
VENITURI  
 

   SUMA  
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  
-mii lei- 

 
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 

  
  -12,00 
 
 
 - 15,00 
 
 

 
+ 7,00 

 
   -6,00 
  
 
    
 + 2,00 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
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 
 

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

 

 

+ 200,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
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web site: www.primaria-stoenesti.ro 

 
Venituri proprii 

 
 + 207,00 

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 
numerar 
-copii cu CES 
 
Cap.650250 Alte cheltuieli 
in domeniul invatamantului 
Art.57 asistenta sociala 
al.570203 tichete sociale 
gradinita 
 

-13,00 
 
-15,00 
 
 
 
 
+ 2,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 7,00 
 
 
 
 
 
-6,00 
 
 

TOTAL 
VENITURI 

+ 195,00     TOTAL CHELTUIELI           + 195,00 

 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2021 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele   publice   locale,cu   modificările   si   completările   ulterioare,   
ale   Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021,cu modificările și 
completările ulterioare,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 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, propun spre aprobare   proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2021, propus spre 
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna decembrie 2021. 
 

 
 

CONSILIER 
TATULESCU NICOLETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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

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 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; 

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; 

Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi a sedinte ordinare 
aferente lunii decembrie 2021 a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea Proiectului Reţelei 
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) 

 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. 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR……….……./………………..……2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

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

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 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; 

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; 

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere și aprobare în  sedinta ordinara aferente 
lunii decembrie 2021 a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea Proiectului Reţelei 
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) 

 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. 

 
INIȚIATOR 

PRIMAR  
DUMBRAVĂ Gheorghe 

 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR……….……./………………2021 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

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

 
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 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; 

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; 

Fata de cele prezentate propun spre aprobare în  sedinta ordinare aferenta lunii 
decembrie 2021 a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023. 

 
 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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 aprobarea aprobarea acordării unui sprijin financiar ,ca ajutor de 
înmormântare ,doamnei Călinescu Gherghina 
 

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 și completările 
ulterioare; 

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; 

Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi a sedinte 
ordinare aferente lunii decembrie 2021 a proiectului de hotărâre privitor la 
aprobarea acordării unui sprijin financiar ,ca ajutor de înmormântare ,doamnei 
Călinescu Gherghina . 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR……….……./………………..……2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea acordării unui sprijin financiar ,ca ajutor de înmormântare ,doamnei 
Călinescu Gherghina 
 
 

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 și completările 
ulterioare; 

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; 

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere și aprobare în  sedinta 
ordinara aferente lunii decembrie 2021 a proiectului de hotărâre privitor la 
aprobarea acordării unui sprijin financiar ,ca ajutor de înmormântare ,doamnei 
Călinescu Gherghina. 

 
 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR  

DUMBRAVĂ Gheorghe 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR……….……./………………2021 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea acordării unui sprijin financiar ,ca ajutor de înmormântare ,doamnei 
Călinescu Gherghina 

 

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 și completările 
ulterioare 

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; 

Fata de cele prezentate propun spre aprobare în  sedinta ordinare aferenta 
lunii decembrie 2021 a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea acordării unui 
sprijin financiar ,ca ajutor de înmormântare ,doamnei Călinescu Gherghina. 

 
 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 

 

 


