
 
 

 

          

                   

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:stoenesti@vl.e-adm.ro; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

LEGISLATURA A VIII-A        

HOTĂRÂREA NR.8 
PRIVITOR LA: aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local al 
comunei Stoeneşti  rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2021 
și a  excedentului aferent bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar aferent anului 2021 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 08.02.2022, la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.1/31.01.2022  a Consiliului Local  a fost 

ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu,pentru perioada 

februarie-aprilie 2022;  

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.752/01.02.2022 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului Contabilitate  prin care se propune 
aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local al comunei Stoeneşti  
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2021 ,în suma de 
1.528,00 mii  lei, ca  sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare și 
a  excedentului  aferent bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii,in suma de 36.429,48 lei rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021;  

Ținând cont de  referatul înregistrat la nr.751/01.02.2022 prin care 
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Stoeneşti propune aprobarea utilizării excedentului anual 
al bugetului local al comunei Stoeneşti  rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar pentru anul 2021 ,în suma de 1.528,00 mii lei lei, că  sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare și a  excedentului aferent 
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii,in suma de 36.429,48 lei rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar aferent anului 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.1032/08.02.2022 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; 
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În conformitate cu  prevederile art.58, alin.1,lit.(a)  din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările 
ulterioare coroborate cu  cele ale art.129, alin.2, lit.(b)  şi  alin.4,  lit.(a) din  
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor 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 11 voturi pentru , adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1  Se aprobă utilizarea  excedentului anual al bugetului local al 
comunei Stoeneşti  rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2021 
,în suma de 1.528,00 mii  lei, ca  sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare,conform anexei  nr.1 ,care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art.2  Se aprobă utilizarea  excedentului aferent bugetului instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,in suma 
de 36.429,48 lei rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, 
pentru acoperirea definitiva a deficitelor  sectiunilor de functionare si 
dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar ,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, 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. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Valeriu ZĂULEȚ                 Contrasemnează pentru legalitate, 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                               Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 08 februarie  2022 
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LEGISLATURA A-VIII-A        
 
 

ANEXA nr.1 LA H.C.L. NR.8/08 februarie 2022 
EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI 

STOENEŞTI  REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI BUGETAR 
PENTRU ANUL 2021 

   DENUMIRE                      

VENITURI  

 

   SUMA  

-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  

-mii lei- 

 Excedent bugetar 

 

+ 1.528  

Cap.70.02 Servicii si dezv.publica  

Subcap.70020501 Alimentare cu apa 

Art.71 cheltuieli de capital 

Al.710101 constructii 

- Lucrari de punere in siguranta a 

bazinelor de apa din satul Piscu 

Mare,punct Jgheabu 

 

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 

- Lucrari de punere in siguranta a 

podetului situat pe DC 156 

Barlogu-Baile Govora,pct.La 

Tudor Ioan Codrut 

      - Lucrari de punere in siguranta a 

strazii Valea Lupului,sat Dobriceni 

   

 

 

 + 417,00 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1111,00 

 

 

 

 

 + 349,00 

 

 

 

 + 301,00 

 

 

 + 461,00 

TOTAL 

VENITURI 

+ 1.528 ,00             TOTAL CHELTUIELI + 1.528,00              

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Valeriu ZĂULEȚ                  Contrasemnează pentru legalitate, 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                                Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
Stoeneşti, 08 februarie  2022 
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LEGISLATURA A-VIII-A        
 
 

ANEXA nr.2 LA H.C.L. NR.8/08 februarie 2022 
 

EXCEDENTULUI AFERENT BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 
ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 

VENITURI PROPRII, REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI 
BUGETAR AFERENT ANULUI 2021 

REPARTIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL SURSEI E 
   DENUMIRE                      

VENITURI  

 

   SUMA  

 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  

 

 

 Excedent bugetar 

autofinantate 

36429,48  

Cap.70.10.50 Alte servicii in 

domeniile locuintelor ,serviciilor si 

dezvoltare comunala-sursa G 

Art.10 cheltuieli de personal 

 Art.20 bunuri si servicii 

 

 

 36429,48 

 

 

16.000 

20.429,48 

 

 

 

 

 

TOTAL VENITURI 36.429,48 TOTAL CHELTUIELI 36.429,48 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Valeriu ZĂULEȚ                  Contrasemnează pentru legalitate, 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                               Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 08 februarie  2022 
 
 


