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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.40 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: însușirea  raportului asupra gestionarii bunurilor care aparţin 

comunei Stoeneşti 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de….05.2022, la care participă un număr de … consilieri din totalul de 13 
consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.31/28.04.2022  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Chelcea Nadia-Andreea,pentru perioada 
mai-iulie 2022;  
 Luând în dezbatere Raportul  primarului comunei Stoeneşti privind 
situaţia gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti înregistrat sub 
nr……./……05.2022; 
 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…….05.2022 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.289,alin.1 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Adminsitrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu … 
voturi pentru şi ….voturi împotriva …., adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1 Se însuşeşte  Raportul asupra gestionarii bunurilor care aparţin 

comunei Stoeneşti,conform anexei, care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Secretarul general al  comunei Stoenești va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti şi aducerea la 
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cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de 
internet www.primaria-stoenesti.ro. 

 
 
       INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … mai  2022 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.40 
 

ANEXA LA H.C.L. NR…./……....mai 2022 

 
RAPORT 

asupra situaţiei gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti 
pe anul 2021 

 

In baza  prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Adminsitrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,precum si ale Legii contabilitatii  nr.82/1991 republicata,bunurile 
apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale,consiliilor 
locale     prezentandu-li-se  anual un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.   
         Pe baza Dispozitiei  Primarului  privind efectuarea inventarierii anuale a bunurilor  din  
patrimoniul comunei Stoenesti,au fost inventariate toate gestiunile(unitati de  
invatamant,primarie,camine culturale). 

       In soldurile din evidenta contabila,situatia patrimoniului comunei Stoenesti la data de 
31 decembrie 2021,comparativ cu situatia de la 31 decembrie 2020 se prezinta dupa cum 
urmeaza:  
                                                              anul 2020                     anul 2021 
     Instalatii tehnice ,mijloace de transport, 1.180.848,61 lei 1.275.316,38 lei 
 Cont 213            
    Mobilier,aparatura birotica                       552.317,22 lei   600.977,48  lei 
        Cont 214  
             Terenuri si cladiri                           154.548.909 lei          171.918.339 lei 
   Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public si privat al comunei Stoenesti, se 
prezinta astfel in 2021 : 
                Terenuri = 4.822.160,94 lei, 
                Constructii  =129.187.233,64 lei, 

                   Active fixe corporale in curs de executie = 37.908.943,88 lei 
                   Obiecte de inventar =345.792,79 lei. 

 
 

PRIMAR 
GHEORGHE DUMBRAVĂ 
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HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti 
  

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de….05.2022, la care participă un număr de … consilieri din totalul de 13 
consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.31/28.04.2022  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Chelcea Nadia-Andreea,pentru perioada 
mai-iulie 2022;  

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2022 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului Achizitii publice şi resurse umane   
prin care propune  aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti în sensul 
transformării functiei publice de executie de consilier achiziţii publice,clasa 
I,grad profesional principal,în consilier achiziţii publice,clasa I,grad profesional 
superior în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice și Resurse Umane și 
transformării   funcției publice de execuție de referent, clasa III, gradul 
profesional superior, în consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Asistenta Socială,ambele  din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stoenesti ,ca urmare a susținerii și promovării   
examenelor pentru promovarea în grad profesional superior celui detinut și a 
promovării în clasa superioara celei detinute,în prezent,din data de 
02.05.2022;  

Văzând adresa nr.3358/18.03.2022 ,inregistrata la sediul Primariei 
comunei Stoenești sub nr.2453/23.03.2022, prin care Instituţia Prefectului 
judeţului Vâlcea comunică  numărul maxim de 25 de posturi pentru aparatul 
de specialitate şi pentru instituţiile din subordinea consiliului local; 

Ținând cont de  avizul înregistrat la nr.26222/2019 prin care Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici avizează favorabil stabilirea funcţiilor publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, judeţul 
Vâlcea; 

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; 
  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 
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înregistrat la nr………../…….2021  întocmit de secretarul general al  comunei 
Stoeneşti ; 

 În conformitate cu prevederile  art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(c)  și 
art.407 din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu  cele ale art.III , art.VI şi pct. 5 la anexa 
din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările şi  completările ulterioare; 

În baza art. 129,alin.2,lit.(d) și alin.7,lit.(h),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 aproba modificarea  organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, urmare a susținerii 
și promovării   examenelor pentru promovarea în grad profesional superior 
celui detinut și a promovării în clasa superioara celei detinute,în prezent după 
cum urmează: 

- Se transformă  funcția publică de execuție de consilier achiziții 
publice,clasa I,grad profesional principal,în consilier achiziții 
publice,clasa I,grad profesional superior în cadrul Compartimentului 
Achiziții Publice și Resurse Umane,din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stoenești; 

- Se transformă  funcția publică de execuție de referent,clasa III,grad 
profesional superior, în consilier,clasa I,grad profesional asistent  în 
cadrul Compartimentului Asistență socială,din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Stoenești; 

Art.2- Se aprobă organigrama şi statul de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului comunei Stoeneşti , ale serviciilor şi instituţiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, conform anexelor nr.1-2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.9/08.02.2022 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti. 

Art.4 -Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
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Compartimentului Achizitii Publice şi resurse umane,iar secretarului general al  
comunei, va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – 
judeţul Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti,  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,  
compartimentului responsabil cu punerea în executare  şi aducerea la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de 
internet www.primaria-stoenesti.ro. 
    
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … mai  2022 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.42 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a comunei 

Stoeneşti, judeţul Vâlcea ,pentru perioada 2021-2027 
  

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de….05.2022, la care participă un număr de … consilieri din totalul de 13 
consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.31/28.04.2022  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Chelcea Nadia-Andreea,pentru perioada 
mai-iulie 2022;  

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2022 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului Achizitii publice şi resurse umane   
prin care propune  aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a 
comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea ,pentru perioada 2021-2027;  

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

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

 În conformitate cu prevederile  art.129, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(e)  și 
din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare; 

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 aproba Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea ,pentru perioada 2021-2027,conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 -Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achizitii Publice şi resurse umane,iar secretarului 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,compartimentului responsabil cu punerea în executare  şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe 
pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
    
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … mai  2022 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.43 

HOTĂRÂREA NR…… 
PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 

2022 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de….05.2022, la care participă un număr de … consilieri din totalul de 13 
consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.31/28.04.2022  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Chelcea Nadia-Andreea,pentru perioada 
mai-iulie 2022;  

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr…./…….2022 si  Raportul  
de  resort   al  compartimentului contabilitate prin care propune rectificarea 
bugetului local pe anul 2022; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr………./……….05.2022  prin care 
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 
2022; 

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. 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; 

În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu  ………..  voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă 
următoarea 

HOTĂRÂRE: 
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Art.1. - Se aprobă  rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti 
pentru anul 2022, conform anexei ,ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate, iar 
secretarul general al  comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Stoeneşti,  compartimentului responsabil cu 
punerea în executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … mai 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.43 
Anexa la HCL nr……/……..mai 2022 

 
DENUMIRE                             
VENITURI  
 

   SUMA  
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  
-mii lei- 

  Cap.5102 Autoritati publice 

Art.10  cheltuieli de personal 

Al.100101 salarii de baza   Tr.IV                                        

 Al 100206 tichete de vacanta tr.II 

  

 

Cap.65.02 Invatamant 

Art.10 cheltuieli personal 

al.100115 alocatii transport BL 

Art.20 bunuri si servicii 

Al.200105 combustibil 

Cap.650250 Alte cheltuieli in 

domeniul invatamantului 

Art.71 cheltuieli de capital 

al.710101 constructii 

Construire sala de educatie fizica 

scolara sat Stoenesti 

Art.5801 Program FEDR 

-Modernizare si extindere scoala 

Stoenesti 

Al.580103 cheltuieli neeligibile 

 

Cap.66 Sanatate 

Art.10 cheltuieli personal 

Art.71 cheltuieli capital 

Al.710101 constructii 

Construire grup sanitar pentru 

dispensarul uman din satul  

Stoenesti 

 

 

 

Cap.67.02 Cultura  

Subcap.67020302 Biblioteca 

 Art.10 cheltuieli personal 

Al.100101 salarii de baza   Tr.IV                                        

 Al 100206 tichete de vacanta tr.II 

  

Cap.70.02 Servicii si dezv publica 

 Subcap.70020501 Alimentare cu 

apa 

 

Art.71 cheltuieli de capital 

  + 0,00 

    

 - 28,00 
+ 28,00 

 

   + 90,00 
     28,00 

 

62,00 

 

 

+ 78,00 

   25,00 

 

 

 

 53,00 

 

 

 

 

+ 7,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

-  1,50 

+ 1,50 

 

-200,00 
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al.710101 constructii 

Achizitionare si montare rezervor 

in satul Piscu Mare punctul La 

Jgheab 

 

Cap.70.02 07 Alimentare cu gaze 

naturale in localitati 

Art.71 cheltuieli de capital 

al.710130 alte active fixe 

Infiintare sistem de distributie gaze 

naturale in Asociatia de dezvoltare 

intercomunitara 

Barbatesti,Costesti,Stoenesti 

 

 

 

 

 

 

+ 25,00 

TOTAL 
VENITURI 

+ 0,00 TOTAL CHELTUIELI           +0,00 

 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … mai 2022 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE  
CONSILIULUI LOCAL NR. ...…/............1 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei 
responsabile sa efectueze 
procedura 

1 2 3 

Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ absoluta  □ calificata2 .../.../...........   

Comunicarea catre primar2) .../.../............   

Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se 
adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile 
lucratoare de la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la 
data comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“ 

 


