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NR……..……./…………..…2022 
REFERAT DE APROBARE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2022 

 
 

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.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022 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; 

Văzând Hotararea Consiliului Județean Vâlcea nr.25/07.02.2022 privitor la 
privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 32.994 mii lei, 
din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, constituit potrivit 
prevederilor art.6 alin.(1) lit.c) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, 
nr.317/2021, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru 
sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, 
precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-
teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, 
astfel cum sunt definite la art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2022 si Hotararea Consiliului Județean Vâlcea nr.26/07.02.2022 privitor 
repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025;  

Fata de cele, propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna martie 2022 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- 
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110202 Sume 
def.TVA  
chelt.descentr
. 
- finantarea 
de baza a 
unitatilor de 
invatamant 
preuniversitar 
de stat 
110205 sume 
def. TVA-
drumuri 
 
040205 Sume 
repartizate 
din Fondul la 
dispoziția 
Consiliului 
Judetean 
 

Venituri proprii 
 
420265 
Finantarea 
Programului 
National de 
Dezvoltare Local  
 
360205 
Varsaminte din 
veniturile si /sau 
disponibilitatile  
institutiilor 
publice 

  
  +118,00 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
+30,00 

 
    
  
 
    
 + 355,00 
 
 
 
 
  + 36,65 
 
 + 810,00 
 
 
 
 
 
+36,65 

 
Cap.5102 Autoritati publice 
Art.20 bunuri si servicii 
Al.200130 alte bunuri si 
prest.serv 
 
 
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 
-Lucrări de modernizare a strazii 
Marinești(La Iusuf),sat 
Dobriceni și a strazii Gruieri(La 
Nuca),sat Gruieri 
  
Cap.65.02 Invatamant 
Art.20 Bunuri și servicii 
Art.71 cheltuieli de capital BL 
 
Cap. 70.02 Servicii de dezv. 
publica 
Subcap.70020501Alimentare cu 
apa 
Art.71 cheltuieli de capital 
Al.710101 constructii 
-Extindere sistem de alimentare 
cu apa în satul Zmeuratu 
-Achizitionare și Montare 
rezervor în satul Piscu Mare,pct. 
Jgheab pentru suplimentarea 
rezervei de apa în comuna 
Stoenesti 
 
Cap. 74.02 Protectia 
mediului 
Art.71 cheltuieli de capital 
Al.710101 constructii 
-Realizare subtravesrare la 

 
  +52,65 
   
  
 
 
 
+19,00 
 
 
 
+ 14,00 
 
 
+5,00 

 

 

 

 
 
+131,00 
+118,00 
+13,00 

 
+635,00 
 
 
 
 
 
+ 370,00 
 
+265,00 
 
 
 
 
 
+452,00 
 
 
 
+12,00 
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drumul judetean DJ 
646A,pentru reteaua de 
canalizare a apei menajere,în 
punctul Gauloiu-Mateescu,sat 
Stoenesti 
 
-Extindere retea de canalizare  
menajera în comuna Stoenești 
 
Cap. 670250 Alte servicii în 
domeniile culturii,recreeri și 
religiei 
Al.2030 Alte cheltuieli 
Art.203030 alte cheltuieli cu 
bunuri și servicii 
-Ziua comunei Stoenesti 
 
Cap. 700250 Alte servicii în 
domeniile 
locuintelor,serviciilor și 
dezvoltării comunale 
Art.551 transferuri intre unitatile 
administrației publice 
al.510101 transferuri către 
institutiile publice 
 

 
 
 
 
 
 
+440,00 
 
 
+60,00 
 
 
 
 
 
 
 

+36,65 

TOTAL 
VENITURI 

+ 1386,30     TOTAL CHELTUIELI           + 1386,30 

 
 

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……………./……….……2022 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2022 
 
 

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.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022 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; 

Văzând Hotararea Consiliului Județean Vâlcea nr.25/07.02.2022 privitor la 
privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 32.994 mii lei, 
din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, constituit potrivit 
prevederilor art.6 alin.(1) lit.c) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, 
nr.317/2021, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru 
sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, 
precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-
teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, 
astfel cum sunt definite la art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2022 si Hotararea Consiliului Județean Vâlcea nr.26/07.02.2022 privitor 
repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025;  

Fata de cele prezentate, 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 martie 2022. 
 

 
 

CONSILIER 
TATULESCU NICOLETA 
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-      ROMANIA 

      JUDETUL VALCEA 

      COMUNA STOENESTI 

      Nr.1750/07.03.2022 

                                                    R E F E R A T 

 

                             PRIVIND APROBAREA BUGETULUI EXTRABUGETAR 

   

                     Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 

            Nr.317/2021 propun spre analiza si aprobare urmatorul buget extrabugetar 

            dupa cum urmeaza: 

 

- mii lei-  

   DENUMIRE                      

VENITURI  

 

   

SUMA  

-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  

 

-mii lei- 

301005 Venituri din 

concesiuni si inchireieri  

331008 Venituri din 

prestari servicii  

 

   50,00 

 

   20,00  

 

 

 

Cap.6710 Cultura,recreere,religie 

Subcap.67100307 Camine culturale 

 Art.20 Bunuri si servicii 

 Al.200103 Incalzit,iluminat 

 Al.200104 Apa,canal 

 Al.200130 Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere si functionare 

 Cap.7010 Locuinte,servicii si dezv. 

 Subcap.701050Alte serv.in domeniile 

.loc.,serv.si dezv.comunale  

  Art.20 Bunuri si servicii 

  Al.200104 Apa,canal,salubrizare 

 Al.200130 Alte bunuri si prestari 

servicii 

 

 

  50,00 

  50,00 

  50,00 

  30,00   

  10,00 

  10,00 

 

 20,00 

 20,00 

 

  20,00 

  10 ,00 

  10,00 

TOTAL VENITURI              70,00 TOTAL CHELTUIELI                          70,00 

70                   70 

             

                                                      

 

                 

 

 

                                                   Contabil, 

                                                 N.Tatulescu, 
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NR……..……./…………..…2022 
REFERAT DE APROBARE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii al 

comunei  Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul 2022 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022,  
coroborate  cu  cele  ale  Legii  nr.273/2006  a  finanţelor  publice  locale,  cu modificările şi 
completările ulterioare, 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, propun spre 
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
martie 2022 a   proiectului  de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri proprii al comunei  Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul 
2022,conform anexei. 

   DENUMIRE                      
VENITURI  
 

   SUMA  
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  
 
-mii lei- 

301005 Venituri din 
concesiuni si 
inchireieri  
331008 Venituri din 
prestari servicii  
 

   50,00 
 
   20,00  
 
 
 

Cap.6710 
Cultura,recreere,religie 
Subcap.67100307 Camine culturale 
 Art.20 Bunuri si servicii 
 Al.200103 Incalzit,iluminat 
 Al.200104 Apa,canal 
 Al.200130 Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare 
 Cap.7010 Locuinte,servicii si 
dezv. 
 Subcap.701050Alte serv.in 
domeniile .loc.,serv.si 
dezv.comunale  
  Art.20 Bunuri si servicii 
  Al.200104 Apa,canal,salubrizare 
 Al.200130 Alte bunuri si prestari 
servicii 
 
 

 
  50,00 
  50,00 
  50,00 
  30,00   
  10,00 
  10,00 
 
 20,00 
 20,00 
 
  20,00 
  10 ,00 
  10,00 

TOTAL VENITURI              70,00 TOTAL CHELTUIELI                          70,00 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă 
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NR……………./……….……2022 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 
al comunei  Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul 2022 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat 
pentru anul 2022,  coroborate  cu  cele  ale  Legii  nr.273/2006  a  finanţelor  
publice  locale,  cu modificările şi completările ulterioare, 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, propun spre aprobare   
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate 
integral din venituri proprii al comunei  Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul 
2022, propus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local 
al comunei Stoeneşti din luna martie 2022. 
 

 
 

CONSILIER 
TATULESCU NICOLETA 
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Nr…………/……………..…..2022                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA aprobarea Contului anual de 
execuţie  a bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  

31 decembrie 2021 
 

 Avand in vedere dispozitiile art 20,alin.1,lit.(c )si art. 57,alin. 1 din Legea 
nr. din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare,respectiv „ Art. 20. - (1) Autoritatile administratiei publice 
locale au urmatoarele competente si responsabilitati in ceea ce priveste 
finantele publice locale:  
   a) elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la 
termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;  
   b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si 
taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri ale unitatilor administrativ-
teritoriale, prin compartimente proprii de RESORT, in conditiile legii;  
   c) urmarirea si raportarea executiei bugetelor locale, precum si rectificarea 
acestora, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;  
   d) stabilirea si urmarirea modului de prestare a activitatilor din domeniul 
serviciilor publice de interes local, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor 
servicii in raspunderea unor operatori economici specializati ori servicii publice 
de interes local, urmarindu-se eficientizarea acestora in beneficiul colectivitatilor 
locale;  
   e) administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica si privata a 
unitatilor administrativ-teritoriale;  
   f) contractarea directa de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, 
mediu si lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate 
din acestea;  
   g) garantarea de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si 
lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din 
imprumuturile respective de catre beneficiari;  
   h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul executiei bugetare, in 
conditii de eficienta;  
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   i) stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor 
publice locale;  
   j) elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de 
dezvoltare in perspectiva a unitatilor administrativ-teritoriale ca baza a 
gestionarii bugetelor locale anuale;  
   k) indeplinirea si a altor atributii, competente si responsabilitati prevazute de 
dispozitiile legale.  
   (2) Presedintilor consiliilor judetene li se aplica prevederile prezentei legi, 
similar cu autoritatile executive.” si „Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de 
credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 
data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor 
prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:  
   a) la venituri:  
   - prevederi bugetare initiale;  
   - prevederi bugetare definitive;  
   - incasari realizate;  
   b) la cheltuieli:  
   - credite bugetare initiale;  
   - credite bugetare definitive;  
   - plati efectuate. ” 

Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna martie 2022, proiectul de 
hotărâre aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local la venituri şi 
cheltuieli la de 31  decembrie 2021,conform anexei. 
 
 

Contabil 
Tatulescu Nicoleta 
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NR…………/…….………………2022 
REFERAT DE APROBARE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA aprobarea Contului anual de 
execuţie  a bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  

31 decembrie 2021 
 

 Avand in vedere dispozitiile art 20,alin.1,lit.(c )si art. 57,alin. 1 din Legea 
nr. din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare,respectiv „ Art. 20. - (1) Autoritatile administratiei publice 
locale au urmatoarele competente si responsabilitati in ceea ce priveste 
finantele publice locale:  
   a) elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la 
termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;  
   b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si 
taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri ale unitatilor administrativ-
teritoriale, prin compartimente proprii de RESORT, in conditiile legii;  
   c) urmarirea si raportarea executiei bugetelor locale, precum si rectificarea 
acestora, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;  
   d) stabilirea si urmarirea modului de prestare a activitatilor din domeniul 
serviciilor publice de interes local, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor 
servicii in raspunderea unor operatori economici specializati ori servicii publice 
de interes local, urmarindu-se eficientizarea acestora in beneficiul colectivitatilor 
locale;  
   e) administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica si privata a 
unitatilor administrativ-teritoriale;  
   f) contractarea directa de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, 
mediu si lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate 
din acestea;  
   g) garantarea de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si 
lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din 
imprumuturile respective de catre beneficiari;  
   h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul executiei bugetare, in 
conditii de eficienta;  
   i) stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor 
publice locale;  
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   j) elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de 
dezvoltare in perspectiva a unitatilor administrativ-teritoriale ca baza a 
gestionarii bugetelor locale anuale;  
   k) indeplinirea si a altor atributii, competente si responsabilitati prevazute de 
dispozitiile legale.  
   (2) Presedintilor consiliilor judetene li se aplica prevederile prezentei legi, 
similar cu autoritatile executive.” si „Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de 
credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 
data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor 
prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:  
   a) la venituri:  
   - prevederi bugetare initiale;  
   - prevederi bugetare definitive;  
   - incasari realizate;  
   b) la cheltuieli:  
   - credite bugetare initiale;  
   - credite bugetare definitive;  
   - plati efectuate. ” 

Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna martie 2022, proiectul de 
hotărâre aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local la venituri şi 
cheltuieli la de 31  decembrie 2021,conform anexei. 

 
INITIATOR 

Primar 
Gheorghe Dumbravă 
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NR………..…/……………..…...2022 
 

RAPORT DE RESORT 
 LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA aprobarea Contului anual de 

execuţie  a bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  
31 decembrie 2021 

 
 

Avand in vedere dispozitiile art 20,alin.1,lit.(c )si art. 57,alin. 1 din Legea 
nr. din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare,respectiv „ Art. 20. - (1) Autoritatile administratiei publice 
locale au urmatoarele competente si responsabilitati in ceea ce priveste 
finantele publice locale:  
   a) elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la 
termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;  
   b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si 
taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri ale unitatilor administrativ-
teritoriale, prin compartimente proprii de RESORT, in conditiile legii;  
   c) urmarirea si raportarea executiei bugetelor locale, precum si rectificarea 
acestora, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;  
   d) stabilirea si urmarirea modului de prestare a activitatilor din domeniul 
serviciilor publice de interes local, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor 
servicii in raspunderea unor operatori economici specializati ori servicii publice 
de interes local, urmarindu-se eficientizarea acestora in beneficiul colectivitatilor 
locale;  
   e) administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica si privata a 
unitatilor administrativ-teritoriale;  
   f) contractarea directa de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, 
mediu si lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate 
din acestea;  
   g) garantarea de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si 
lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din 
imprumuturile respective de catre beneficiari;  
   h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul executiei bugetare, in 
conditii de eficienta;  
   i) stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor 
publice locale;  
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   j) elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de 
dezvoltare in perspectiva a unitatilor administrativ-teritoriale ca baza a 
gestionarii bugetelor locale anuale;  
   k) indeplinirea si a altor atributii, competente si responsabilitati prevazute de 
dispozitiile legale.  
   (2) Presedintilor consiliilor judetene li se aplica prevederile prezentei legi, 
similar cu autoritatile executive.” si „Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de 
credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 
data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor 
prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:  
   a) la venituri:  
   - prevederi bugetare initiale;  
   - prevederi bugetare definitive;  
   - incasari realizate;  
   b) la cheltuieli:  
   - credite bugetare initiale;  
   - credite bugetare definitive;  
   - plati efectuate. ” 

Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare  proiectul de hotărâre 
aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local la venituri şi cheltuieli la 
de 31 decembrie 2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna martie 2022.    
 
 

Consilier (contabil) 
Tatulescu  Nicoleta 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 
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NR……….……/……………….…2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND însuşirea Raportului  primarului privind 
starea socială, economică şi de mediu a comunei Stoeneşti pentru anul 2021 

 
 
 

 
 Avand in vedere art.155,alin.1,lit.(b) și alin.3,lit.(a) din OUB nr.57/2019 
privind Codul Administrativ,cu modificările si completările ulterioare propun spre 
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna martie 2022 proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului  
primarului privind starea socială, economică şi de mediu a comunei Stoeneşti 
pentru anul 2021,conform anexei. 
 
 
 

INITIATOR 
Primar 

GHEORGHE DUMBRAVĂ  
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NR…………/………………….…2022 
RAPORT DE RESORT 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND însuşirea Raportului  primarului privind 
starea socială, economică şi de mediu a comunei Stoeneşti pentru anul 2022 

 
 
 

 
 Avand in vedere art.289,alin. 1din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Adminsitrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  Art. 289.,alin.1 -    (1) 
Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale. Autoritatii deliberative i se prezinta anual, de catre 
autoritatea executiva, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.” propun 
spre aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din 
luna martie 2022 proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului  primarului 
privind starea socială, economică şi de mediu a comunei Stoeneşti pentru anul 
2021.  
 
 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
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NR.1971/11.03.2022 
                  APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 
 

REFERAT 
privitor la: aprobarea realizării obiectivului de investiții: “Lucrări de modernizare a 

Străzii Marinești (La Isuf), sat Dobriceni si a Străzii Gruieri (La Nucă), Sat Gruieri, 

comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate, 

precum si aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier, in 

vederea finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri europene 

nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 

 

 In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.(b), alin.4, lit (d) si alin.7, lit.(m) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate  cu art.44, alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu 
prevederile  HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutului-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Fata de cele prezentate va solicit sa supuneti spre analiza si aprobare, in Sedinta de 
Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna martie 2022, realizarea obiectivului de investitii:  
“Lucrari de modernizare a Strazii Marinesti (La Isuf), sat Dobriceni si a Strazii 
Gruieri (La Nucă), Sat Gruieri, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, a elaborarii si 
realizararii Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din 
partea dirigintelui de santier, in vederea finantarii din surse legal constituite (buget local, 
fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 
 

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 

DUMITRESCU GHEORGHE GABRIEL 
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NR……….……/……………….…2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND : aprobarea realizarii obiectivului de 

investitii: “Lucrari de modernizare a Strazii Marinesti (La Isuf), sat Dobriceni 

si a Strazii Gruieri (La Nucă), Sat Gruieri, comuna Stoenesti, judetul Valcea” 

a elaborarii si realizararii Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de 

asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier, in vederea finantarii din surse legal 

constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri 

guvernamentale) 

 
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.(b), alin.4, lit (d) si alin.7, lit.(m) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate  cu art.44, alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu 
prevederile  HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutului-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va supun spre dezbatere și aprobare 
, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna martie 2022,proiectul de hotărâre 
privitor la  realizarea obiectivului de investitii“Lucrari de modernizare a Strazii Marinesti 
(La Isuf), sat Dobriceni si a Strazii Gruieri (La Nucă), Sat Gruieri, comuna 
Stoenesti, judetul Valcea”a elaborarii si realizararii Studiului de Fezabilitate, precum si 
aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier, in vederea 
finantarii din surse legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte 
fonduri guvernamentale) 
 
 

INITIATOR 
Primar 

GHEORGHE DUMBRAVĂ  
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NR. 1973/11.03.2022 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea realizarii obiectivului de investitii: “Lucrari de modernizare a 

Strazii Marinesti (La Isuf), sat Dobriceni si a Strazii Gruieri (La Nucă), Sat 

Gruieri, comuna Stoenesti, judetul Valcea” a elaborarii si realizararii Studiului de 

Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui 

de santier, in vederea finantarii din surse legal constituite (buget local, fonduri 

europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 

 
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.(b), alin.4, lit (d) si alin.7, lit.(m) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate  cu art.44, alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu 
prevederile  HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutului-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va supun spre aprobare si analiza, in 
Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna martie 2022, realizarea obiectivului de 
investitii“Lucrari de modernizare a Strazii Marinesti (La Isuf), sat Dobriceni si a 
Strazii Gruieri (La Nucă), Sat Gruieri, comuna Stoenesti, judetul Valcea”a elaborarii 
si realizararii Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din 
partea dirigintelui de santier, in vederea finantarii din surse legal constituite (buget local, 
fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 

DUMITRESCU GHEORGHE GABRIEL 
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NR.1991/14.03.2022 
                  APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 
 

REFERAT 
privitor la: utilizarea sumei de 60.000 lei din bugetul local al comunei 

Stoenesti pentru organizarea si desfasurarea sarbatorii festive “Pe fir de 

borangic”- Ziua comunei Stoenesti, Editia a VI-a, in ziua de 10 iulie 2022 

 

 

 In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.(b) si alin.7, lit.(d) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate  
cu art.20, alin.1, lit.(h) si lit.(i) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 Fata de cele prezentate va solicit sa supuneti spre analiza si aprobare, in Sedinta de 
Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna martie 2022, utilizarea sumei de 60.000 lei 
din bugetul local al comunei Stoenesti pentru organizarea si desfasurarea 
sarbatorii festive “Pe fir de borangic”- Ziua comunei Stoenesti, Editia a VI-a, in 
ziua de 10 iulie 2022. 
 

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 

DUMITRESCU GHEORGHE GABRIEL 
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NR……….……/……………….…2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND : utilizarea sumei de 60.000 lei din 

bugetul local al comunei Stoenesti pentru organizarea si desfasurarea 

sarbatorii festive “Pe fir de borangic”- Ziua comunei Stoenesti, Editia a VI-a, 

in ziua de 10 iulie 2022 

 

 

 

In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.(b) si alin.7, lit.(d) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate  
cu art.20, alin.1, lit.(h) si lit.(i) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, va supun spre dezbatere și aprobare , in Sedinta de 
Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna martie 2022,proiectul de hotărâre privitor la  
utilizarea sumei de 60.000 lei din bugetul local al comunei Stoenesti pentru 
organizarea si desfasurarea sarbatorii festive “Pe fir de borangic”- Ziua comunei 
Stoenesti, Editia a VI-a, in ziua de 10 iulie 2022. 

 

 
 

INITIATOR 
Primar 

GHEORGHE DUMBRAVĂ 
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NR. 1993/14.03.2022 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la utilizarea sumei de 60.000 lei din bugetul local al comunei 

Stoenesti pentru organizarea si desfasurarea sarbatorii festive “Pe fir de 

borangic”- Ziua comunei Stoenesti, Editia a VI-a, in ziua de 10 iulie 2022 

 

 

 

In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.(b) si alin.7, lit.(d) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate  
cu art.20, alin.1, lit.(h) si lit.(i) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, va supun spre aprobare si analiza, in Sedinta de 
Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna martie 2022, utilizarea sumei de 60.000 lei 
din bugetul local al comunei Stoenesti pentru organizarea si desfasurarea 
sarbatorii festive “Pe fir de borangic”- Ziua comunei Stoenesti, Editia a VI-a, in 
ziua de 10 iulie 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 

DUMITRESCU GHEORGHE GABRIEL 
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NR……….……/……………2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND însuşirea  raportului asupra gestionarii 

bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti 
 

 
 

 
 Avand in vedere art.289,alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Adminsitrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  Art. 289.,alin.1 -    (1) 
Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale. Autoritatii deliberative i se prezinta anual, de catre 
autoritatea executiva, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.” propun 
spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna martie 2022 proiectul de hotărâre privind aprobarea 
raportului asupra gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti. 
 
 
 

INITIATOR 
Primar 

GHEORGHE DUMBRAVĂ  
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NR…………/………………..…2022 
 

RAPORT DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND însuşirea  raportului asupra gestionarii 

bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti 
 

 
 

 
 Avand in vedere art.289,alin. 1din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Adminsitrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  Art. 289.,alin.1 -    (1) 
Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale. Autoritatii deliberative i se prezinta anual, de catre 
autoritatea executiva, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.” propun 
spre aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din 
luna martie 2022 proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului asupra 
gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti.  
 
 

 
Contabil 

Tatulescu Nicoleta 
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NR………………/……………………..2022 
                  APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 
 

REFERAT 

privitor la: modificarea contractului de concesiune nr.5402/14 septembrie 2011, 
încheiat cu dr. Moța Gabriela, având ca obiect spații cu destinația de cabinet 

medical 
 

 In conformitate cu prevederile prevederile art.13 din Contractul de 
concesiune nr.5402/14 septembrie 2011,  coroborate cu art.129, alin.2,lit.(c) şi 
alin.6, lit.(b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  

Văzând și cererea înregistrată nr.2114/16.03.2022 prin care dr. Moța 
Gabriela, concesionar în contractul de concesiune nr.5402/14 septembrie 
2011,solicită modificarea contractului menționat în sensul menționării ca titular a 
noii forme de organizare a cabinetului medical; 
 Fata de cele prezentate va solicit sa supuneti spre analiza si aprobare, in 
Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna martie 2022, proiectul 
de hotărâre privitor la modificarea contractului de concesiune nr.5402/14 
septembrie 2011, încheiat cu dr. Moța Gabriela, având ca obiect spații cu 
destinația de cabinet medical 
 

CONSILIER JURIDIC, 

Ioan COSMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

          

                   

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……….……/……………….…2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND : modificarea contractului de concesiune 

nr.5402/14 septembrie 2011, încheiat cu dr. Moța Gabriela, având ca obiect 
spații cu destinația de cabinet medical 

 

In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.(b), alin.4, lit (d) si alin.7, 
lit.(m) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate  cu art.44, 
alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare si cu prevederile  HG nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutului-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare 

Văzând și cererea înregistrată nr.2114/16.03.2022 prin care dr. Moța 
Gabriela, concesionar în contractul de concesiune nr.5402/14 septembrie 
2011,solicită modificarea contractului menționat în sensul menționării ca titular a 
noii forme de organizare a cabinetului medical; 
Fata de cele prezentate, va supun spre dezbatere și aprobare , in Sedinta de 
Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna martie 2022,proiectul de hotărâre 
privitor la  modificarea contractului de concesiune nr.5402/14 septembrie 2011, 
încheiat cu dr. Moța Gabriela, având ca obiect spații cu destinația de cabinet 
medical 
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NR. …………………../………………………..2022 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: modificarea contractului de concesiune nr.5402/14 septembrie 2011, 
încheiat cu dr. Moța Gabriela, având ca obiect spații cu destinația de cabinet 

medical 
 

In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.(b), alin.4, lit (d) si alin.7, 
lit.(m) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate  cu art.44, 
alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare si cu prevederile  HG nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutului-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare,  

Văzând și cererea înregistrată nr.2114/16.03.2022 prin care dr. Moța 
Gabriela, concesionar în contractul de concesiune nr.5402/14 septembrie 
2011,solicită modificarea contractului menționat în sensul menționării ca titular a 
noii forme de organizare a cabinetului medical; 

Va supun spre aprobare si analiza, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei 
Stoenesti din luna martie 2022, proiectul de hotararea privitor la modificarea 
contractului de concesiune nr.5402/14 septembrie 2011, încheiat cu dr. Moța 
Gabriela, având ca obiect spații cu destinația de cabinet medical 
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REFERAT 

privitor la: aprobarea implementarii  obiectivului de investiții: 
"Inființare sistem de distribuție  gaze naturale în Asociatia De Dezvoltare                                          

Intercomunitara Bărbătești  Costești  Stoenești”, aprobarea Cererii de Finantare 
pentru obiectivul de investitii in cadrul Programului Național de Investitii ’’Anghel 

Saligny’, aprobarea devizului general estimativ precum si aprobarea cotei de 
cheltuiala proprie care ii revine comunei Stoenesti, judetul Valcea in cadrul 

bugetului  parteneriatului 
 
 
 
In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului Național de Investitii ‘’Anghel Saligny’’, coroborat 
cu Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, cu Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea 
standardului de cost aferent obiectivelor de investitii prevazute la art.4 alin 1 lit 
e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’”, si cu prevederile art.129 
alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d") 
şi,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 Fata de cele prezentate, propun spre aprobare si analiza, in sedinta de 
Consiliul Local al Comunei Stoenesti, din luna martie 2022, aprobarea 
implementarii  obiectivului de investiții:"Inființare sistem de distribuție  gaze 
naturale în Asociatia De Dezvoltare  Intercomunitara Bărbătești  Costești  
Stoenești”, aprobarea Cererii de Finantare pentru obiectivul de investitii in cadrul 
Programului Național de Investitii ’’Anghel Saligny’, aprobarea devizului general 
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estimativ, precum si aprobarea cotei de cheltuiala proprie care ii revine comunei 
Stoenesti in cadrul bugetului  parteneriatului, dupa cum urmeaza: 
 a)Valoarea totală a investiției –ADI   (cu TVA) = 90.232.919,98 lei din care: 
     buget de stat  88.447.919,98 lei 
     buget local 1.785.000,00 lei.  
b)Valoarea investiției UAT comuna STOENESTI (inclusiv TVA) =  26.394.113,22 
lei din care: 
     buget de stat  25.793.163,22 lei  
     buget local 600.950 lei. 
 
Anexez alaturat devizul general estimativ si cererea de finantare pentru 
obiectivul de investitii "Inființare sistem de distribuție  gaze naturale în Asociatia 
De Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești, Costești, Stoenești”, in cadrul 
Programului Național de Investitii ’’Anghel Saligny’ 
 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 
DUMITRESCU GHEORGHE GABRIEL 
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REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND : aprobarea implementarii  obiectivului 

de investiții:"Inființare sistem de distribuție  gaze naturale în Asociatia De 
Dezvoltare  Intercomunitara Bărbătești  Costești  Stoenești”, aprobarea Cererii 
de Finantare pentru obiectivul de investitii in cadrul Programului Național de 
Investitii ’’Anghel Saligny’, aprobarea devizului general estimativ precum si 

aprobarea cotei de cheltuiala proprie care ii revine comunei Stoenesti, judetul 
Valcea in cadrul bugetului  parteneriatului 

 
In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii ‘’Anghel Saligny’’, 
coroborat cu Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii 
"Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, cu Ordinul nr. 1330/2021  
privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investitii 
prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’”, 
si cu prevederile art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu 
art.139 alin.(3), lit.,,d") şi,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Fata de cele prezentate, propun spre  dezbatere și aprobare, in sedinta de 
Consiliul Local al Comunei Stoenesti, din luna martie 2022, aprobarea 
implementarii  obiectivului de investiții:"Inființare sistem de distribuție  gaze 
naturale în Asociatia De Dezvoltare  Intercomunitara Bărbătești  Costești  
Stoenești”, aprobarea Cererii de Finantare pentru obiectivul de investitii in cadrul 
Programului Național de Investitii ’’Anghel Saligny’, aprobarea devizului general 
estimativ, precum si aprobarea cotei de cheltuiala proprie care ii revine comunei 
Stoenesti in cadrul bugetului  parteneriatului. 
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RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea implementarii  obiectivului de investiții: 
"Inființare sistem de distribuție  gaze naturale în Asociatia De Dezvoltare                                       

Intercomunitara Bărbătești  Costești  Stoenești”, aprobarea Cererii de Finantare 
pentru obiectivul de investitii in cadrul Programului Național de Investitii ’’Anghel 

Saligny’, aprobarea devizului general estimativ precum si aprobarea cotei de 
cheltuiala proprie care ii revine comunei Stoenesti, judetul Valcea in cadrul 

bugetului  parteneriatului 
 

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii ‘’Anghel Saligny’’, 
coroborat cu Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii 
"Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, cu Ordinul nr. 1330/2021  
privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investitii 
prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii  ’’Anghel Saligny ’”, 
si cu prevederile art.129 alin.(2) lit.,,b"), ,,c"), alin.(4) lit.,,d"), coroborat cu 
art.139 alin.(3), lit.,,d") şi,,e") din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
Fata de cele prezentate, propun spre aprobare si analiza, in sedinta de Consiliul 
Local al Comunei Stoenesti, din luna martie 2022, aprobarea implementarii  
obiectivului de investiții:"Inființare sistem de distribuție  gaze naturale în 
Asociatia De Dezvoltare  Intercomunitara Bărbătești  Costești  Stoenești”, 
aprobarea Cererii de Finantare pentru obiectivul de investitii in cadrul 
Programului Național de Investitii ’’Anghel Saligny’, aprobarea devizului general 
estimativ, precum si aprobarea cotei de cheltuiala proprie care ii revine comunei 
Stoenesti in cadrul bugetului  parteneriatului. 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 
DUMITRESCU GHEORGHE GABRIEL 

 


