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                                                       R E F E R A T                          

                               privind rectificarea  bugetului local   pe anul  2022    

                       

   Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022  nr.317//2021, 

 referatul compartimentului achizitii publice   nr.4372/07.06.2022, propun spre analiza si aprobare 

consiliului local rectificarea bugetului local pe  anul 2022,dupa cum urmeaza: 

 

mii lei-  

 DENUMIRE                             

VENITURI  

 

   SUMA  

 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  

 

430231 Sume 

alocate din bugetul 

AFIR ptr 

sustinerea 

proiectelor din 

PNDR 2014-2020 

 

 

480401 Sume 

primite in contul 

platilor efectuate in 

anul curent 

  

    

      

 730,00 

 

    

 

 

 

 

 

   3,00 

 

Cap.5102 Autoritati publice 

Art.10  cheltuieli de personal 

Al.100101 salarii de baza   Tr.IV                                        

 Al 100206 tichete de vacanta tr.III 

Art.20 bunuri si servicii 

 Art.71 cheltuieli de capital 

AL.710103 Mobilier,aparatura 

birotica 

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.670206 Servicii religioase 

 Art.59 alte cheltuieli 

Al.5912 sustinerea cultelor                                        

   

Cap.70.02 Servicii si dezv publica 

 Subcap.70020501 Alimentare cu 

apa 

 

Art.71 cheltuieli de capital 

al.710101 constructii 

Achizitionare si montare rezervor in 

satul Piscu Mare punctul La Jgheab 

 

 

Cap. 84.02 Transporturi si 

comunicatii 

Subcap.84020301 Drumuri si poduri 

 

  +50,00 

    

 - 1,00 
+ 1,00 

+ 35,00 

+ 15,00 

 

  

+ 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

+ 50,00 

 

 

 

 

+290,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 313,00 
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 Art.20 bunuri si servicii 

Art.71 cheltuieli de capital 

al.710101 constructii 

 

-Modernizare infrastructura 

rutiera de interes local in 

comuna Stoenesti 

 

 

 

+  69,00 

+244,00 

TOTAL VENITURI    733,00                     TOTAL CHELTUIELI                  733,00 

                                                         

 

 

 

 

                                                              Contabil,   

                                                                N.Tatulescu,  
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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; 

Fata de cele, propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna iunie 2022 a   proiectului  de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 
2022,conform anexei. 
DENUMIRE                             
VENITURI  
 

   SUMA  
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  
-mii lei- 

 

430231 Sume 

alocate din bugetul 

AFIR ptr 

sustinerea 

proiectelor din 

PNDR 2014-2020 

 

 

480401 Sume 

primite in contul 

platilor efectuate in 

anul curent 

  

    

      

 730,00 

 

    

 

 

 

 

 

   3,00 

 

Cap.5102 Autoritati publice 

Art.10  cheltuieli de personal 

Al.100101 salarii de baza   Tr.IV                                        

 Al 100206 tichete de vacanta tr.III 

Art.20 bunuri si servicii 

 Art.71 cheltuieli de capital 

AL.710103 Mobilier,aparatura 

birotica 

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.670206 Servicii religioase 

 Art.59 alte cheltuieli 

Al.5912 sustinerea cultelor                                        

   

Cap.70.02 Servicii si dezv publica 

 Subcap.70020501 Alimentare cu 

 

  +50,00 

    

 - 1,00 
+ 1,00 

+ 35,00 

+ 15,00 

 

  

+ 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

+ 50,00 

 

 

 

 

+290,00 
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apa 

 

Art.71 cheltuieli de capital 

al.710101 constructii 

Achizitionare si montare rezervor 

in satul Piscu Mare punctul La 

Jgheab 

 

 

Cap. 84.02 Transporturi si 

comunicatii 

Subcap.84020301 Drumuri si 

poduri 

 Art.20 bunuri si servicii 

Art.71 cheltuieli de capital 

al.710101 constructii 

 

-Modernizare infrastructura 

rutiera de interes local in 

comuna Stoenesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 313,00 

 

 

+  69,00 

+244,00 

TOTAL 
VENITURI 

+ 733,00 TOTAL CHELTUIELI           +733,00 

 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă 
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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; 

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare   proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2022, 
propus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna iunie 2022. 
 

 
 

CONSILIER 
TATULESCU NICOLETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr………………../………………….2022    APROB 
PRIMAR 

            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             
 

REFERAT 
privitor la: aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului 
de specialitate al primarului comunei Stoeneşti 

 
 

 In 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; 

 Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi, spre 
aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna iunie 
2022,proiectul de hotărâre privitor la aprobarea modificării organigramei şi 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti,  
în sensul transformării functiei publice de executie de inspector,clasa I,grad 
profesional debutant,în inspector,clasa I,grad profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Financiar-Contabil,ca urmare a Raportului de evaluare a 
perioadei de stagiu a functionarului public debutant inregistrat sub 
nr………./…………..2022 și a Referatului indrumatorului inregistrat sub 
nr……/………..2022 prin care se propune ca domnul Statie Constantin,având 
functia publica de execuție de inspector,clasaI,grad profesional debutant să fie 
numit definitiv în  functia publica de execuție de inspector,clasaI,grad 
profesional asistent ca urmare  a primirii calificativului de evaluare 
”Corespunzator” după cum urmează: 

- Se transformă  funcția publică de execuție de inspector,clasa I,grad 
profesional debutant,în inspector,clasa I,grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului Financiar-Contabil,din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Stoenești. 

 
Consilier achiziţii publice 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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NR……….……./………………..……2022 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului 
de specialitate al primarului comunei Stoeneşti 
 
 In 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; 

 Fata de cele prezentate va supun spre dezbatere și  aprobare, in 
Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna iunie 2022, proiectul de 
hotărâre privitor la aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti,  în sensul 
transformării functiei publice de executie de inspector,clasa I,grad profesional 
debutant,în inspector,clasa I,grad profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Financiar-Contabil,ca urmare a Raportului de evaluare a 
perioadei de stagiu a functionarului public debutant inregistrat sub 
nr………./…………..2022 și a Referatului indrumatorului inregistrat sub 
nr……/………..2022 prin care se propune ca domnul Statie Constantin,având 
functia publica de execuție de inspector,clasaI,grad profesional debutant să fie 
numit definitiv în  functia publica de execuție de inspector,clasaI,grad 
profesional asistent ca urmare  a primirii calificativului de evaluare 
”Corespunzator” după cum urmează: 

- Se transformă  funcția publică de execuție de inspector,clasa I,grad 

profesional debutant,în inspector,clasa I,grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului Financiar-Contabil,din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Stoenești. 

 
         

INITIATOR 
PRIMAR 

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

 
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
privitor la: aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului 
de specialitate al primarului comunei Stoeneşti 

 

 In 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; 

Fata de cele prezentate propun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local 
al Comunei Stoenesti din luna iunie 2022, proiectul de hotărâre privitor la 
aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoeneşti. 

 
 
 
 

Consilier achiziţii publice 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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