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LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.1

HOTĂRÂREA NR…..
PRIVITOR LA: alegerea președintelui de ședință pentru perioada
februarie-aprilie 2022
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de….01.2022, 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
în
dezbatere
referatul
de
aprobare
înregistrat
sub
nr………/…………….2022, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei
Stoenești şi raportul de specialitate înregistrat sub nr………………../………… 2022 al
secretarului general al comunei, prin care se propune alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru perioada februarie-aprilie 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 februarie-aprilie 2022;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la
nr……../…..01.2022 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 februarie-aprilie 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
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numărate și evidențiate de secretarul general al orașului în procesul-verbal al
ședinței;
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
Gheorghe DUMBRAVĂ

Stoeneşti, … ianuarie 2022

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI
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LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.2

HOTĂRÂREA NR…..
PRIVITOR LA: reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din
zona de competentă a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al
comunei Stoeneşti
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de….01.2022, 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……/………2022 si
Raportul de resort
al compartimentului Juridic
prin care propune
reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din zona de
competenţă a comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei 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………../…….2022 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 Legii nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor coroborate cu cele ale Ordinului nr. 132/2007 al
Ministrului Administraţiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru
a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
În baza art. 129,alin.2,lit.(d) și alin.7,lit.(h) și 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 reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Stoeneşti, conform anexei care face parte din prezenta
hotărâre.
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Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoeneşti
nr.3/29.01.2021 privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor comunei Stoeneşti.
Art.3 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul structurilor de specialitate constituite în
domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul comunei Stoeneşti, iar
secretarul general al comunei va asigura comunicarea acesteia Instituţiei
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate,
primarului comunei Stoeneşti, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„General Magheru ” al judeţului Vâlcea, structurilor 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
Gheorghe DUMBRAVĂ

Stoeneşti, … ianuarie 2022

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI
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LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.3

HOTĂRÂREA NR.
PRIVITOR LA: aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor
desfăşura în anul 2022, cu beneficiarii Legii nr.416/2001
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de….01.2022, 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………../………….2022 si
Raportul de resort al compartimentului Asistenta sociala prin care propune
aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul
2022, cu beneficiarii Legii nr.416/2001;
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…….01.2022 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 art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu art.28, alin.3, din
H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
si completările ulterioare,coroborat cu art.129 , alin.14 din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 129,alin.2,lit.(d) și alin.7,lit.(h) și 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 planul de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în
anul 2022, cu beneficiarii de ajutor social
acordat în temeiul Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările
ulterioare,conform anexei ce face parte integranta din prezenta dispoziţie.
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Art.2 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Asistenta Sociala, 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
Gheorghe DUMBRAVĂ

Stoeneşti, … ianuarie 2022

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI
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LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.3

ANEXA LA H.C.L. NR……./……..ianuarie 2022
PRIVITOR LA:aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor
desfăşura în anul 2022, cu beneficiarii Legii nr.416/2001
- Curatirea santurilor aflate de-a lungul drumurilor judetene si
comunale de aluviuni si vegetatie ierboasa in vederea scurgerii in conditii
normale a apei provenite din precipitatii ;
- Curatirea de maracinisuri si arbusti a zonei de siguranta a drumurilor
judetene si locale;
- Imprastierea balastrului, a macadamului si a altor materiale pe
platformele drumurilor judetene si locale ;
- Decolmatarea capetelor de pod si a tuburilor, de materiale adunate
care impiedica scurgerea corespunzatoare a apei din santuri ;
- Incarcarea manuala a remorcilor cu materialele ce urmeaza a fi
imprastiate pe platforma drumurilor mai ales pietre ;
- Strangerea pietrelor din vaile mai mari existente in comuna
respectiv Dobriceni (Govora), Sarata, Cacova pentru a fi folosite pentru
drumuri ;
- Imprastierea materialului antiderapant pe drumuri in timpul ierii ;
- Curatirea de zapada si gheata a trotuarelor din curtile institutiilor
publice:scoli, gradinite, dispensare, primarie;
- Indepartarea zapezii si a ghetii de pe drumurile aflate in
fata
institutiilor publice ;
- Igienizarea vailor Govora(Dobriceni), Sarata si Cacova prin colectarea
deseurilor aruncate pe maluri si in albiile lor ;
- Decolmatarea vailor principale pentru evitarea inundatiilor din timpul
precipitatiilor bogate ;
- Actiuni trimestriale de curatenie generala a fiecarui sat prin
colectarea selectiva a deseurilor aflate pe marginea drumurilor sau in alte
locuri nepermise ;
- Cositul vegetatiei din curtile institutiilor publice : camine culturale,
gradinite, scoli ;
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- Amenajarea parcurilor cu arbusti si vegetatie
florala din satele
Stoeneşti și Dobriceni ;
- Lucrari pentru intretinerea spatiului verde in parcurile amenajate in satele
Stoeneşti si Dobriceni ;
- Plantarea de arbori pe terenurile virane existente in amonte;
- Taiatul si spartul lemnelor la institutiile publice: primarie, punct sanitar
Dobriceni ;
- Depozitatul lemnelor la institutiile publice ;
- Curatatul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public ;
- Sapatul si varuitul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public;
- Recoltarea fructelor de pe domeniul public ;
- Curatarea drumurilor asfaltate acolo unde se afla diverse materiale aduse
prin viituri;
- Curatenie generala a Caminelor Culturale situate pe raza comunei
Stoenesti.

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe DUMBRAVĂ

Stoeneşti, … ianuarie 2022

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI
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LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.4

HOTĂRÂREA NR…..
PRIVITOR LA: prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune a
serviciului public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 încheiat cu S.C.URBAN S.A.

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de….01.2022, 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
în
dezbatere
referatul
de
aprobare
înregistrat
sub
nr………/…………….2022, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei
Stoenești şi raportul de specialitate înregistrat sub nr………………../………… 2022 al
Compartimentului Juridic, prin care se propune prelungirea prin act aditional , in
scopul asigurării continuității furnizării serviciilor de salubrizare către cetățenii
comunei Stoenesti și pentru a preveni apariția unor probleme de sănătate publică
generate de neridicarea deșeurilor menajerea,a Contractului de concesiune a
serviciului public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN
S.A.,pe o perioada de 3 luni după incetarea starii de urgenta sau de
alerta,conditionat de faptul ca în cazul în care în aceasta perioada se incheie un
contract de delegare a serviciului intre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea si o firma
prestatoare pentru intregul judet sau se deleaga serviciui public de salubrizare,
pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației achizițiilor publice prin
atribuire a achizitiei directe,contractul va inceta de drept ;
Văzând că la data de 01 februarie 2022, expiră termenul pentru care a
fost încheiat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului
public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN S.A. Rm.
Vâlcea și au început demersurile de atribuire a unui nou contract la nivel
judetean de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de
Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea;
Ținând cont de prevederile art.29 și art.30 din Contractul de concesiune a
serviciului public de salubrizare nr.7006/30.12.2009,care prevad ca orice clauza
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din contract se poate modifica prin acordul partilor prin act aditional,stabilite de
comun acord;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la
nr……../…..01.2022 întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ;
Ținând cont de prevederile art.1 din HG nr.34/2022 prelungirea starii de
alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
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.13 alin.(1) lit.b) si alin.(2) din Legea
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările
ulterioare ,ale art.129, alin.(2), lit.c) și lit.d) și alin.6,lit.a) și alin.(7),lit.n) și
art.608 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și
completările ulterioare;
În baza art.139, alin.(3),lit.g) 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 aproba prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune
a serviciului public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 încheiat cu S.C.URBAN
S.A.,pe o perioada de 3 luni după încetarea stării de urgenta sau de alerta,
condiționat de faptul ca în cazul în care în aceasta perioada se încheie un
contract de delegare a serviciului intre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea si o firma
prestatoare pentru intregul judet sau se deleaga serviciui public de salubrizare,
pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației achizițiilor publice prin
atribuire a achizitiei directe,contractul va inceta de drept,conform anexei nr.1 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Toate celelalte clauze ale Contractului de concesiune a serviciului
public de salubrizare nr.7006/30.12.2009,raman neschimbate.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Gheorghe Dumbravă ,primar al comunei
Stoenești, să semneze actul adițional la Contractul de concesiune a serviciului
public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 prevăzut la art.1.
Art.4. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei
hotărâri
prin
intermediul
Compartimentului
Juridic
și
Compartimentului Achiziții publice și resurse umane, iar secretarul general al
comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului –
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judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului
comunei Stoeneşti, compartimentelor responsabile cu punerea în executare,
S.C. URBAN S.A. şi aducerea la cunoștință publică prin afișare la sediul
Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe DUMBRAVĂ

Stoeneşti, … ianuarie 2022

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI
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LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.4

Anexa nr.1 la H.C.L. nr…………/………ianuarie 2022

ACT ADITIONAL NR……./………ianuarie 2022
la Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009
1.Părțile contractante
U.A.T. Comuna Stoenești ,cu sediul în comuna Stoenești,sat
Stoenești,str. Primăriei,nr.84,județul Vâlcea ,tel./fax 2050777489/0250777510,
cod fiscal 2541860,reprezentata prin Gheorghe Dumbravă ,având functia de
primar,în calitate de concedent,pe de o parte
Și
S.C. URBAN S.A. ,cu sediul social în mun. Bucuresti,sector 6,str.
Muntilor,nr.2, numar de ordine în Registrul Comentului de pe langa Tribunalul
Bucuresti J40/8382/2014,CUI 720606,atribut fiscal-RO,reprezentata prin Ilie
Ghe. Mihaela în calitate de Director General,prin S.C. URBAN S.A. Sucursala
RM. Vâlcea,cu sediul în Rm. Vâlcea ,strada Carol I,nr.30,bl.D6,numar de
ordine în Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Vâlcea
J38/420/2014,CUI 33427327,reprezentatat prin Teodorescu Andrei ,în calitate
de Director Sucursala,în calitate de concesionar,pe de alta parte.
Partile contractante au convenit ,prin prezentul Act adițional
,modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009,după cum urmeză:
- se modifica Capitolul IV,art.7 din Contractul de concesiune a serviciului
public de salubrizare nr.7006/30.12.2009,care va avea urmatorul
cuprins:
”Durata prezentului contract se prelungeste pe o perioada de 3 luni după
încetarea stării de urgenta sau de alerta, condiționat de faptul ca în cazul
în care în aceasta perioada se încheie un contract de delegare a
serviciului intre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul
de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea si o firma prestatoare
pentru intregul judet sau se deleaga serviciui public de salubrizare, pe
baza procedurilor de atribuire specifice legislației achizițiilor publice prin
atribuire a achizitiei directe,contractul va inceta de drept ”
Toate celelate clauze ale contractului raman neschimbate.
Prezentul act aditional a fost incheiat în doua exemplare ,cate unul
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pentru fiecare parte și face parte integranta din Contractul de concesiune a
serviciului public de salubrizare nr.7006/30.12.2009,pe care il completeaza și il
modifică corespunzator.
Concedent
U.A.T. COMUNA STOENEȘTI

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe DUMBRAVĂ

Stoeneşti, … ianuarie 2022

Concesionar
S.C. URBAN S.A

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI,STR. PRIMĂRIEI,NR.84
CP 247625,JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.5

HOTĂRÂREA NR….
PRIVITOR LA: aprobarea actualizării, prin majorare, a tarifelor pentru
activitățile de precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere,
cu excepția celor cu regim special, sortarea deșeurilor menajere și
depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de către SC Urban
S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de….01.2022, 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……../…………2022 si
Raportul de resort al Compartimentului Juridic
prin care se propune
aprobarea majorării tarifelor pentru activitățile prestate de către operatorul
Urban S.A București – Sucursala Rm. Vâlcea în comuna Stoenesti, ca urmare
solicitării nr.72/11.01.2022 făcute în acest sens de către prestator şi
înregistrată la Primăria comunei Stoenesti sub nr. 246/11.01.2022, în baza
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de
salubrizare, ca urmare a cresterii tarifului de depozitare a deseurilor,a cresterii
tarifelor la carburanti și piese de schimb și a cresterii salariului minim pe
economie ;
Având în vedere referatul înregistrat la nr……./….01.2022 prin care
Compartimentul juridic propune aprobarea fundamentarii noilor tarife pentru
activitățile prestate de către operatorul Urban S.A București – Sucursala Rm.
Vâlcea în comuna Stoenesti, ca urmare a cresterii tarifului de depozitare a
deseurilor,a cresterii tarifelor la carburanti și piese de schimb și a cresterii
salariului minim pe economie conform Hotararii Guvernului nr.1071/2021;
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…….01.2022 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, prin afişarea la sediul

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI,STR. PRIMĂRIEI,NR.84
CP 247625,JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Consiliului Local conform
procesului-verbal
înregistrat
la nr.
9426/29.12.2021;
In temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.l) din Legea 101/2006 a serviciului
de salubrizare a localitatilor, republicata , ale Ordinului nr.109/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire , ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, ale Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr.74 pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind
regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.196/2005 privind Fondul de Mediu,coroborate cu prevederile art.8 alin.(3),
lit.k), art.43 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, republicata,coroborate cu prevederile ale art.129, alin.(2), lit.d) și
alin.(7),lit.n) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și
completările ulterioare;
În baza art.139, alin.(3),lit.g) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aproba actualizarea , prin majorare, a tarifelor pentru activitățile
de precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor
cu regim special, sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a
deșeurilor menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna
Stoenești, după cum urmează :
- 16,81 lei/persoana/luna fără TVA(20,00 lei/persoana/luna, inclusiv
TVA).
- 200,00 lei/mc persoana juridica, exclusiv TVA.
Art.2. Art.4. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Juridic și
Compartimentului Achiziții 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,
S.C. URBAN S.A. şi aducerea la cunoștință publică prin afișare la sediul
Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe DUMBRAVĂ
Stoeneşti, … ianuarie 2022

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI
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LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.6

HOTĂRÂREA NR….
PRIVITOR LA: aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de
stat din comuna Stoeneşti, pentru anul școlar 2022-2023
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de….01.2022, 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……../…………2022 si
Raportul de resort
al
Compartimentului Juridic
prin care propune
aprobarea 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 adresa nr. 9030/04.01.2022 prin care Inspectoratul
Şcolar Județean Vâlcea acorda avizul conform pentru organizarea 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…../………2022
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
Unitate cu
Stoeneşti,comuna Stoeneşti(cu clasele
personalitate
pregătitoare-a VIII-a-9 clase)
juridica(PJ)
2 Grădinița cu program normal Dobriceni,sat
Structura arondata(AR)
Dobriceni, comuna Stoeneşti(trei grupe de
prescolari:mica,mijlocie,mare)
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
Gheorghe DUMBRAVĂ
Stoeneşti, … ianuarie 2022

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI,STR. PRIMĂRIEI,NR.84
CP 247625,JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
CONSILIULUI LOCAL NR. ...…/............1
Operatiuni efectuate
1
1

2

Adoptarea hotararii ) s-a facut cu majoritate □ simpla □ absoluta □ calificata
2

Comunicarea catre primar )

Data ZZ/LL/AN

Semnatura persoanei
responsabile sa efectueze
procedura

2

3

.../.../...........
.../.../............

Comunicarea catre prefectul judetului3)
4

.../.../............

5

Aducerea la cunostinta publica )+ )

.../.../............
4

5

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual )+ )

.../.../............

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.“

