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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 mai 2022 proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului 
asupra gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti,după cum urmează: 
 

       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. 

 
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 mai 2022 proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului asupra 
gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti.  
 
 

 
Contabil 

Tatulescu Nicoleta 
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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 mai 
2022,proiectul de hotărâre privitor la aprobarea modificării organigramei şi 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti,  
ca urmare a organizării  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. 

 
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 mai 2022, proiectul de 
hotărâre privitor la aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ca urmare a 
organizării  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. 

 
         

INITIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă 
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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 mai 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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PRIMAR 

            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             
 

REFERAT 
privitor la: aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a comunei 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea ,pentru perioada 2021-2027 

 
 

 Avand in vedere  prevederile OUG nr.57/2019, privind Codul 
administrative, cu modificările si completările ulterioare,  care prevede la art.l29 
alin. (4), lit. “e”, ca in exercitarea atribuţiilor sale, consiliul local “aproba strategii 
privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ 
teritoriale”. 

Unul dintre principalele instrumente pe care comunităţile locale il utilizează 
pentru a avea certitudinea ca politicile si programele prognozate corespund 
aşteptărilor cetăţenilor si necesităţilor de dezvoltare durabila il reprezintă 
planificarea stategica. 

Strategiile de dezvoltare locala fac posibila coordonarea active a 
proceselor de dezvoltare care au loc in teritoriu, luarea in considerare a 
caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior si fac posibila 
abordarea proactive, realizata intr-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare 
teritoriala. 

Strategiile de dezvoltare locala sunt caracterizate de cel puţin şapte 
trasaturi, respectiv: 
-imagine asupra viitorului- strategia cuprinde direcţiile viitoare de dezvoltare ale 
comunităţii locale si se constituie intr-un document coerent, exprimând o 
abordare integrata a problemelor cu care se confrunta comunitatea si care 
prezintă aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe potenţialul local de 
dezvoltare. 
-creativitate – prin intermediul strategiei sunt prezentate alternativele, posibilele 
scenarii de dezvoltare gândite astfel incat sa se ia in considerare cat mai mult 
din potenţialul de dezvoltare al zonei vizate. 
-flexibilitate- caracterul flexibil al; stategiei de dezvoltare locala vine in sprijinul 
faptului ca aceasta avantajeaza sisteme care se adapteaza in permanenta 
condiţiilor externe si modificării situaţiei interne. 
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-activitate – o strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul ca ia in 
considerare influentele diferiţilor factori interni si/sau externi ai regiunii tinta, dar 
conţine si elemente proactive, construind posibile planuri si programe ce 
urmeaza a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar putea sa apara pe parcurs. 
-creata pentru acţiune – principiul acţiunii care sta la baza unei strategii de 
dezvoltare se datoreaza faptului ca ea este compusa de programe a căror 
aplicare implica acţiune concreta directionata spre imbunatatirea situaţiei 
regiunii tinta. 
-orientare spre schimbare – orientarea spre schimbare reiese din faptul ca 
strategiiile urmăresc elaborarea unui pachet de programe care, odata 
implementate, sa duca la schimbare pe plan social, la o mai buna valorificare a 
potenţialului local, precum si orientarea activitatilor de dezvoltare in 
concordanta cu procesele înregistrate pe plan local. 
-orientare spre un câştig durabil – scopul planificării strategice este orientat spre 
atingerea unei dezvoltări durabile. 
  Conceptul de dezvoltare durabila s-a cristalizat in timp, pe parcursul mai 
multor decenii, si a capatat valenţe politice precise in contextual globalizarii, 
reprezentând rezultatul unei abordări integrate a factorilor politici si decizionali 
in care protecţia mediului si creşterea economica pe termen lung sunt 
considerate complementare si reciproc dependente. 

Strategia de dezvoltare este gandita si elaborate astfel incat sa răspundă 
nu numai nevoilor reale, actuale ale cetăţenilor, ci si nevoilor generaţiilor 
viitoare. Strategia pleaca de la premisa ca, dezvoltarea durabila prezintă un 
cadru de gândire care, odata insusit de către cetatean, va ajuta la crearea unei 
societăţi mai echitabile, definita prin echilibru si solidaritate si care sa poata face 
fata schimbărilor aduse de probleme actuale, inclusive scăderea demografica. 
Grija statului fata de cetatean si respectful cetăţeanului fata de instituţii, fata de 
aproapele sau, de valorilemorale si diversitatea culturala si etnica, vor duce la o 
societate durabila. 

 Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi, spre 
aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna mai 
2022,proiectul de hotărâre privitor la aprobarea Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea ,pentru perioada 2021-
2027,conform anexei care va face parte integranta din hotărâre. 

 
Consilier achiziţii publice 

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

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a comunei 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea ,pentru perioada 2021-2027 
 
 Avand in vedere  prevederile OUG nr.57/2019, privind Codul 
administrative, cu modificările si completările ulterioare,  care prevede la art.l29 
alin. (4), lit. “e”, ca in exercitarea atribuţiilor sale, consiliul local “aproba strategii 
privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ 
teritoriale”. 

Unul dintre principalele instrumente pe care comunităţile locale il utilizează 
pentru a avea certitudinea ca politicile si programele prognozate corespund 
aşteptărilor cetăţenilor si necesităţilor de dezvoltare durabila il reprezintă 
planificarea stategica. 

Strategiile de dezvoltare locala fac posibila coordonarea active a 
proceselor de dezvoltare care au loc in teritoriu, luarea in considerare a 
caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior si fac posibila 
abordarea proactive, realizata intr-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare 
teritoriala. 

Strategiile de dezvoltare locala sunt caracterizate de cel puţin şapte 
trasaturi, respectiv: 
-imagine asupra viitorului- strategia cuprinde direcţiile viitoare de dezvoltare ale 
comunităţii locale si se constituie intr-un document coerent, exprimând o 
abordare integrata a problemelor cu care se confrunta comunitatea si care 
prezintă aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe potenţialul local de 
dezvoltare. 
-creativitate – prin intermediul strategiei sunt prezentate alternativele, posibilele 
scenarii de dezvoltare gândite astfel incat sa se ia in considerare cat mai mult 
din potenţialul de dezvoltare al zonei vizate. 
-flexibilitate- caracterul flexibil al; stategiei de dezvoltare locala vine in sprijinul 
faptului ca aceasta avantajeaza sisteme care se adapteaza in permanenta 
condiţiilor externe si modificării situaţiei interne. 
-activitate – o strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul ca ia in 
considerare influentele diferiţilor factori interni si/sau externi ai regiunii tinta, dar 
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conţine si elemente proactive, construind posibile planuri si programe ce 
urmeaza a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar putea sa apara pe parcurs. 
-creata pentru acţiune – principiul acţiunii care sta la baza unei strategii de 
dezvoltare se datoreaza faptului ca ea este compusa de programe a căror 
aplicare implica acţiune concreta directionata spre imbunatatirea situaţiei 
regiunii tinta. 
-orientare spre schimbare – orientarea spre schimbare reiese din faptul ca 
strategiiile urmăresc elaborarea unui pachet de programe care, odata 
implementate, sa duca la schimbare pe plan social, la o mai buna valorificare a 
potenţialului local, precum si orientarea activitatilor de dezvoltare in 
concordanta cu procesele înregistrate pe plan local. 
-orientare spre un câştig durabil – scopul planificării strategice este orientat spre 
atingerea unei dezvoltări durabile. 
  Conceptul de dezvoltare durabila s-a cristalizat in timp, pe parcursul mai 
multor decenii, si a capatat valenţe politice precise in contextual globalizarii, 
reprezentând rezultatul unei abordări integrate a factorilor politici si decizionali 
in care protecţia mediului si creşterea economica pe termen lung sunt 
considerate complementare si reciproc dependente. 

Strategia de dezvoltare este gandita si elaborate astfel incat sa răspundă 
nu numai nevoilor reale, actuale ale cetăţenilor, ci si nevoilor generaţiilor 
viitoare. Strategia pleaca de la premisa ca, dezvoltarea durabila prezintă un 
cadru de gândire care, odata insusit de către cetatean, va ajuta la crearea unei 
societăţi mai echitabile, definita prin echilibru si solidaritate si care sa poata face 
fata schimbărilor aduse de probleme actuale, inclusive scăderea demografica. 
Grija statului fata de cetatean si respectful cetăţeanului fata de instituţii, fata de 
aproapele sau, de valorilemorale si diversitatea culturala si etnica, vor duce la o 
societate durabila. 
 Fata de cele prezentate va supun spre dezbatere și  aprobare, in Sedinta 
de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna mai 2022, proiectul de hotărâre 
privitor la aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a comunei 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea ,pentru perioada 2021-2027 
         

INITIATOR 
PRIMAR 

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

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a comunei 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea ,pentru perioada 2021-2027 

 

 Avand in vedere  prevederile OUG nr.57/2019, privind Codul 
administrative, cu modificările si completările ulterioare,  care prevede la art.l29 
alin. (4), lit. “e”, ca in exercitarea atribuţiilor sale, consiliul local “aproba strategii 
privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ 
teritoriale”. 

Unul dintre principalele instrumente pe care comunităţile locale il utilizează 
pentru a avea certitudinea ca politicile si programele prognozate corespund 
aşteptărilor cetăţenilor si necesităţilor de dezvoltare durabila il reprezintă 
planificarea stategica. 

Strategiile de dezvoltare locala fac posibila coordonarea active a 
proceselor de dezvoltare care au loc in teritoriu, luarea in considerare a 
caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior si fac posibila 
abordarea proactive, realizata intr-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare 
teritoriala. 

Strategiile de dezvoltare locala sunt caracterizate de cel puţin şapte 
trasaturi, respectiv: 
-imagine asupra viitorului- strategia cuprinde direcţiile viitoare de dezvoltare ale 
comunităţii locale si se constituie intr-un document coerent, exprimând o 
abordare integrata a problemelor cu care se confrunta comunitatea si care 
prezintă aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe potenţialul local de 
dezvoltare. 
-creativitate – prin intermediul strategiei sunt prezentate alternativele, posibilele 
scenarii de dezvoltare gândite astfel incat sa se ia in considerare cat mai mult 
din potenţialul de dezvoltare al zonei vizate. 
-flexibilitate- caracterul flexibil al; stategiei de dezvoltare locala vine in sprijinul 
faptului ca aceasta avantajeaza sisteme care se adapteaza in permanenta 
condiţiilor externe si modificării situaţiei interne. 
-activitate – o strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul ca ia in 
considerare influentele diferiţilor factori interni si/sau externi ai regiunii tinta, dar 
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conţine si elemente proactive, construind posibile planuri si programe ce 
urmeaza a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar putea sa apara pe parcurs. 
-creata pentru acţiune – principiul acţiunii care sta la baza unei strategii de 
dezvoltare se datoreaza faptului ca ea este compusa de programe a căror 
aplicare implica acţiune concreta directionata spre imbunatatirea situaţiei 
regiunii tinta. 
-orientare spre schimbare – orientarea spre schimbare reiese din faptul ca 
strategiiile urmăresc elaborarea unui pachet de programe care, odata 
implementate, sa duca la schimbare pe plan social, la o mai buna valorificare a 
potenţialului local, precum si orientarea activitatilor de dezvoltare in 
concordanta cu procesele înregistrate pe plan local. 
-orientare spre un câştig durabil – scopul planificării strategice este orientat spre 
atingerea unei dezvoltări durabile. 
  Conceptul de dezvoltare durabila s-a cristalizat in timp, pe parcursul mai 
multor decenii, si a capatat valenţe politice precise in contextual globalizarii, 
reprezentând rezultatul unei abordări integrate a factorilor politici si decizionali 
in care protecţia mediului si creşterea economica pe termen lung sunt 
considerate complementare si reciproc dependente. 

Strategia de dezvoltare este gandita si elaborate astfel incat sa răspundă 
nu numai nevoilor reale, actuale ale cetăţenilor, ci si nevoilor generaţiilor 
viitoare. Strategia pleaca de la premisa ca, dezvoltarea durabila prezintă un 
cadru de gândire care, odata insusit de către cetatean, va ajuta la crearea unei 
societăţi mai echitabile, definita prin echilibru si solidaritate si care sa poata face 
fata schimbărilor aduse de probleme actuale, inclusive scăderea demografica. 
Grija statului fata de cetatean si respectful cetăţeanului fata de instituţii, fata de 
aproapele sau, de valorilemorale si diversitatea culturala si etnica, vor duce la o 
societate durabila. 
Fata de cele prezentate propun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al 
Comunei Stoenesti din luna mai 2022, proiectul de hotărâre privitor la aprobarea 
Strategiei de dezvoltare economico-socială a comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea 
,pentru perioada 2021-2027 

 
 

Consilier achiziţii publice 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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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 mai 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- 

  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 

  + 0,00 

    

 - 28,00 
+ 28,00 

 

   + 90,00 
     28,00 

 

62,00 

 

 

+ 78,00 

   25,00 

 

 

 

 53,00 

 

 

 

 

+ 7,00 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

-  1,50 

+ 1,50 

 

-200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 25,00 

TOTAL 
VENITURI 

+ 0,00 TOTAL CHELTUIELI           +0,00 

 
 

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 mai  2022. 
 

 
 

CONSILIER 
TATULESCU NICOLETA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


