CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

LEGISLATURA A-VII-A

PROIECT NR.3

HOTĂRÂREA NR.
PRIVITOR LA: alegerea preşedintelui de şedinţa pentru perioada
martie-mai 2017
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară din data de …02.2017, la care participă un număr de …
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Având în vedere referatul înregistrat la nr…./…02.2017 prin care
secretarul comunei Stoeneşti propune desemnarea preşedintelui de şedinţă
pentru perioada martie-mai 2017 ;
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……../…..02.2017 întocmit de secretarul 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 art.35, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu … voturi pentru şi ….voturi împotriva …., adoptă următoarea ,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Se alege domnul(doamna) consilier local …………….,preşedinte de
şedinţă pentru perioada martie-mai 2017 , care va conduce şedinţele
consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Art.2.Domnul(doamna) ……………. îşi va desfăşura activitatea în
conformitate cu
prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

locală, republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
ale
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Stoeneşti şi cu
legislaţia în vigoare.
Art.3. Secretarul comunei Stoeneşti va asigura comunicarea prezentei
hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului
de legalitate si domnului(doamnei) ……………… şi aducerea la cunoştinţă publică
prin afişare la sediul Consiliului Local.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

Stoeneşti, … februarie 2017
LEGISLATURA A-VII-A

PROIECT NR.4
HOTĂRÂREA NR.
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PRIVITOR LA: aprobarea realizării obiectivului de investiţii „EXTINDERE
ALIMENTARE CU APA ÎN SATUL ZMEURĂTU,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL
VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de
sarcini și a detaliilor de execuție

Consiliul Local al comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară în data de …02.2017, la care participă un număr de …
consilieri din 13 aleşi ;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului
comunei Stoeneşti înregistrata sub nr………02.2017 si Raportul de specialitate
al Compartimentul Achizitii publice şi resurse umane prin care propune
aprobarea realizării obiectivului de investiţii „EXTINDERE ALIMENTARE CU APA
ÎN SATUL ZMEURĂTU,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și
realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a detaliilor de
execuție,precum și împuternicirea primarului comunei Stoenești să semneze
contractul pentru întocmirea documentației mentionata mai sus,inclusiv a
contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare ;
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……/11.2016 întocmit de secretarul 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.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) , alin.4, lit.(d)
şi alin.6, lit.(a), pct.14, art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;
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În baza art.45, alin.2, şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu 13 voturi pentru , adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba realizarea
obiectivului de investiţii „EXTINDERE
ALIMENTARE CU APA ÎN SATUL ZMEURĂTU,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL
VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini
și a detaliilor de execuție .
Art.2.Se împuternicește domnul Dumbravă Gheorghe,in calitate de primar
și de ordonator principal de credite al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea,
cetățean roman, născut la data de 28.07.1964 in orașul Brezoi , cu domiciliul
în
Comuna Stoenești , Județul
Vâlcea , posesor al C.I. seria VX
nr.525187,liberat de SPCLEP Băile Govora , la data de 07.08.2013 , CNP
1640728386047,să semneze contractul pentru întocmirea documentației
prevăzută la art.1,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu
prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și
completările ulterioare.
Art.3. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate şi
Achizitii Publice şi resurse umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar
secretarul comunei Stoeneşti va asigura comunicarea acesteia Instituţiei
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate .
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

Stoeneşti, …..februarie 2017
LEGISLATURA A-VII-A

PROIECT NR.5
HOTĂRÂREA NR.
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PRIVITOR LA:
aprobarea realizării obiectivului de investiţii
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,CU ENZIMA DE TIP
CANADIAN,ÎN COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”,a elaborării și
realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a detaliilor de
execuție
Consiliul Local al comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară în data de …02.2017, la care participă un număr de …
consilieri din 13 aleşi ;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului
comunei Stoeneşti înregistrata sub nr………02.2017 si Raportul de specialitate
al Compartimentul Achizitii publice şi resurse umane prin care propune
aprobarea realizării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI DE
INTERES
LOCAL,CU
ENZIMA
DE
TIP
CANADIAN,ÎN
COMUNA
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”,a elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate
,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție,precum și împuternicirea
primarului comunei Stoenești să semneze contractul pentru întocmirea
documentației mentionata mai sus,inclusiv a contractului de consultanță,cu
respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu
modificările și completările ulterioare;
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……/11.2016 întocmit de secretarul 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.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) , alin.4, lit.(d)
şi alin.6, lit.(a), pct.14, art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;
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În baza art.45, alin.2, şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu 13 voturi pentru , adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL,CU ENZIMA DE TIP CANADIAN,ÎN COMUNA
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”, a elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate
,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție,pentru drumurile prevazute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Se aproba suportarea din bugetul local al comunei Stoenesti, judetul
Vâlcea, a cofinantarii proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL,CU ENZIMA DE TIP CANADIAN,ÎN COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL
VÂLCEA”,în cuantum de 3% din valoarea totala a devizului general aferent
investitiei .
Art.3.Se împuternicește domnul Dumbravă Gheorghe,in calitate de primar
și de ordonator principal de credite al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea,
cetățean roman, născut la data de 28.07.1964 in orașul Brezoi , cu domiciliul
în
Comuna Stoenești , Județul
Vâlcea , posesor al C.I. seria VX
nr.525187,liberat de SPCLEP Băile Govora , la data de 07.08.2013 , CNP
1640728386047,să semneze contractul pentru întocmirea documentației
prevăzută la art.1,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu
prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și
completările ulterioare.
Art.4. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate şi
Achizitii Publice şi resurse umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar
secretarul comunei Stoeneşti va asigura comunicarea acesteia Instituţiei
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate .
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

Stoeneşti, …..februarie 2017
LEGISLATURA A-VII-A
PROIECT NR.5
ANEXA LA H.C.L.NR.5/………februarie 2017
Nr.

Denumire

Sat

Vecini

Lungime

Tipul

Observatii
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crt.

drum

-ml-

drumului

1

DS poz 139

Zmeuratu

DJ 651, Mitrea,
Cosma- DC 162

1500

pamant

2

DS poz 142

Zmeuratu

DC 162, Ionescu B.Cosma D, Dumitrescu
S.)

1500

pamant

3

DS poz 143

Zmeuratu

DC 162, IonescuBardac

500

pamant

4

DC poz 155

Mogosesti

Stefanescu M- Putul
lui Foarta,Hotar sat
Barzesti, com
Barbatesti

1000

pamant

5

DS poz 129

Popesti

DC 160, Mitrea
Gheorghe- Popa
Moise- Gandac Tudor

800

pamant

6

DS poz 127

Popesti

DJ 651, Georgescu
Ghe(Geta), Mija Dtru(Fanar)- Punte
parau

400

pamant

7

DS poz 133

Popesti

DJ 651, Maciuca,
Galan, OvrescuNicula

200

pamant

8

DS poz 130

Popesti

DJ 651, Zdrarcea V.Croitoru C.

400

pamant

9

DS poz 137

Piscu
Mare

DJ 651, Marcu-Rusu
V

250

pamant

10

DS poz 138

Neghinesti

DJ 651, Ghitescu C.,
Mitrea C., Tichiuta
Ion, fost Piav- Buse

250

pamant

11

DS poz 197

Gruieri

DC 160, Culme
Dealul Cacovei,
Vaduva P.- Tanasoiu

1500

pamant
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M, spre izlaz
12

DS poz 96

Gruieri

DC 125, Gerea M.Radutoiu

300

pamant

13

DS poz 95

Gruieri

DC 125, Tarcob IonVaduva Paraschiva

500

pamant

14

DS poz 105

Suseni

DC 125, Carjan N.,
Borocan I.Prisaceanu C-tin

600

pietruit

TOTAL

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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LEGISLATURA A-VII-A

9700

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

PROIECT NR.6

HOTĂRÂREA NR.
PRIVITOR LA: aprobarea realizării obiectivului de investiţii „DOTARE CU
CALCULATOARE,VIDEOPROIECTOARE ȘI MOBILIER SCOLAR A SCOLII
GIMNAZIALE STOENEȘTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA,FINANTAT
PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020”
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Consiliul Local al comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară în data de …02.2017, la care participă un număr de …
consilieri din 13 aleşi ;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului
comunei Stoeneşti înregistrata sub nr………02.2017 si Raportul de specialitate
al Compartimentul Achizitii publice şi resurse umane prin care propune
aprobarea
realizării
obiectivului
de
investiţii
„DOTARE
CU
CALCULATOARE,VIDEOPROIECTOARE ȘI MOBILIER SCOLAR A SCOLII
GIMNAZIALE STOENEȘTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA,FINANTAT
PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020”;
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……/11.2016 întocmit de secretarul 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.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) , alin.4, lit.(d)
şi alin.6, lit.(a), pct.14, art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art.45, alin.2, şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu 13 voturi pentru , adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba realizarea
obiectivului de investiţii „DOTARE CU
CALCULATOARE,VIDEOPROIECTOARE ȘI MOBILIER SCOLAR A SCOLII
GIMNAZIALE STOENEȘTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA,FINANTAT
PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020” .
Art.2.Se împuternicește domnul Dumbravă Gheorghe,in calitate de primar
și de ordonator principal de credite al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea,
cetățean roman, născut la data de 28.07.1964 in orașul Brezoi , cu domiciliul
în
Comuna Stoenești , Județul
Vâlcea , posesor al C.I. seria VX
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nr.525187,liberat de SPCLEP Băile Govora , la data de 07.08.2013 , CNP
1640728386047,să semneze contractele pentru întocmirea documentației
prevăzută la art.1,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu
prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și
completările ulterioare.
Art.4. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate şi
Achizitii Publice şi resurse umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar
secretarul comunei Stoeneşti va asigura comunicarea acesteia Instituţiei
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate .
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti, …..februarie 2017
LEGISLATURA A-VII-A

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

PROIECT NR.7

HOTĂRÂREA NR.
PRIVITOR LA: aprobarea realizării obiectivului de investiţii „REABILITARE
ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”
Consiliul Local al comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară în data de …02.2017, la care participă un număr de …
consilieri din 13 aleşi ;
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Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului
comunei Stoeneşti înregistrata sub nr………02.2017 si Raportul de specialitate
al Compartimentul Achizitii publice şi resurse umane prin care propune
aprobarea realizării obiectivului de investiţii „REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE
SISTEM DE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”;
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……/11.2016 întocmit de secretarul 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.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) , alin.4, lit.(d)
şi alin.6, lit.(a), pct.14, art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art.45, alin.2, şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu 13 voturi pentru , adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE ȘI
EFICIENTIZARE
SISTEM
DE
ILUMINAT
STRADAL
ÎN
COMUNA
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ” .
Art.2.Se împuternicește domnul Dumbravă Gheorghe,in calitate de primar
și de ordonator principal de credite al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea,
cetățean roman, născut la data de 28.07.1964 in orașul Brezoi , cu domiciliul
în
Comuna Stoenești , Județul
Vâlcea , posesor al C.I. seria VX
nr.525187,liberat de SPCLEP Băile Govora , la data de 07.08.2013 , CNP
1640728386047,să semneze contractele pentru întocmirea documentației
prevăzută la art.1,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu
prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și
completările ulterioare.
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Art.4. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate şi
Achizitii Publice şi resurse umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar
secretarul comunei Stoeneşti va asigura comunicarea acesteia Instituţiei
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate .
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti, …..februarie 2017
LEGISLATURA A-VII-A

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

PROIECT NR.8

HOTĂRÂREA NR.
PRIVITOR LA: aprobarea realizării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE
DRUMURI
DE
INTERES
LOCAL,ÎN
SATELE
STOENEȘTI,
BÂRLOGU,BUDURĂȘTI,
DOBRICENI,GRUIU,PISCU
MARE,NEGHINEȘTI,
DELENI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”,a elaborării și realizării
Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție

Consiliul Local al comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară în data de …02.2017, la care participă un număr de …
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consilieri din 13 aleşi ;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului
comunei Stoeneşti înregistrata sub nr………02.2017 si Raportul de specialitate
al Compartimentul Achizitii publice şi resurse umane prin care propune
aprobarea realizării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI DE
INTERES LOCAL,ÎN SATELE STOENEȘTI, BÂRLOGU, BUDURĂȘTI,DOBRICENI,
GRUIU,PISCU
MARE,NEGHINEȘTI,DELENI,COMUNA
STOENEȘTI,JUDETUL
VÂLCEA”,a elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și
a detaliilor de execuție,precum și împuternicirea primarului comunei Stoenești să
semneze contractul pentru întocmirea documentației mentionata mai
sus,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii
nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare ;
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……/11.2016 întocmit de secretarul 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.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) , alin.4, lit.(d)
şi alin.6, lit.(a), pct.14, art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art.45, alin.2, şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu 13 voturi pentru , adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE
DRUMURI
DE
INTERES
LOCAL,ÎN
SATELE
STOENEȘTI,BÂRLOGU,
BUDURĂȘTI,DOBRICENI,GRUIU,PISCU MARE, NEGHINEȘTI,DELENI,COMUNA
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”,a elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate
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,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție, pentru drumurile prevazute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2.Se împuternicește domnul Dumbravă Gheorghe,in calitate de primar
și de ordonator principal de credite al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea,
cetățean roman, născut la data de 28.07.1964 in orașul Brezoi , cu domiciliul
în
Comuna Stoenești , Județul
Vâlcea , posesor al C.I. seria VX
nr.525187,liberat de SPCLEP Băile Govora , la data de 07.08.2013 , CNP
1640728386047,să semneze contractul pentru întocmirea documentației
prevăzută la art.1,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu
prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și
completările ulterioare.
Art.3. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate şi
Achizitii Publice şi resurse umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar
secretarul comunei Stoeneşti va asigura comunicarea acesteia Instituţiei
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate .
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

Stoeneşti, …..februarie 2017
LEGISLATURA A-VII-A
PROIECT NR.8
ANEXA LA H.C.L.NR.8/………februarie 2017
Nr
crt
1.
2
3.

4.

Denumirea
drumului
Drum satesc
Poz.122
Drum satesc
Poz.114
Drum satesc
Poz.138
Drum satesc
Poz.116

Satul
Gruiu

Vecini

DJ 651 Baluta
T - Traina
Deleni
DJ 651 Ciulea
- Galan
Neghinesti DJ 651
Ghitescu C –
Ciontu –
Dradan D
PiscuDJ 651
Mare
Dragan N –

Lungimea Natura
Observatii
m.l.
drumului
560
Pamant
700

Pietruit

615

Pamant

1000

Pietruit
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5.

Drum satesc
Poz.115

Dobriceni

6.

Drum satesc
Poz.112
Drum tarla
Poz.181

Dobriceni

8.

Drum tarla
Poz.170

Dobriceni

9.

Drum satesc
Poz.162

Dobriceni

7.

Dobriceni

10. Drum satesc
Poz.160

Barlogu

11. Drum satesc
Poz.165

Barlogu

12. Drum satesc
Poz.165

Barlogu

13

Drum satesc
Poz.155

Stoenesti

14

Drum satesc
Poz.147

Stoenesti

15

Drum satesc
Poz.153
Drum satesc
Poz.92

Stoenesti

16

Budurasti

Dragan D –
Ciocan C
DJ 646A
Garban I –
Tufeanu N
DJ 646A Puica
N – Ciochina A
DJ 646A
Moodoran T –
Bucataru I
DC 125A
Deaconu E –
Lilea E
DJ 646A
Matahala D –
Ciobotea P
DC 156
Pasare Rujan
DC 156
Pelesca Gh –
most.Sovai Gh
DC 156
Enache F –
Oprescu M
DJ 651 Parau
Cacava –
Bobesiu,
Ceausu,
Pasaruica ,
Nica C
DJ 651
Iordache –
Cosma Gh
DJ 651
Pacsaman G
DJ 6646A Rau
– Georgescu I

465

Pamant

600

Pietruit

150

Pamant

150

Pamant

100

Pamant

400

Pietruit

300

Pietruit

200

Pamant

500

Pietruit

100

Pamant

100

Pamant

260

Pamant
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17

Drum tarla
Poz.218

Budurasti

TOTAL
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

DJ 646A
Biserica
Budurasti–
Moraru C

100

Pamant

6300
Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

Stoeneşti, …..februarie 2017
LEGISLATURA A-VII-A

PROIECT NR.9

HOTĂRÂREA NR….
PRIVITOR LA: aprobarea actualizării,prin majorare, a tarifelor pentru
activitățile de precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere,
cu excepția celor cu regim special,sortarea deșeurilor menajere și
depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de către SC Urban
S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești
Consiliul Local al comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară în data de …02.2017, la care participă un număr de …
consilieri din 13 aleşi ;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Luând în dezbatere expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiat de
primarul comunei Stoenești , precum şi raportul de specialitate al
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compartimentului Juridic prin care se propune aprobarea majorării tarifelor
pentru activitățile prestate de către operatorul Urban S.A București – Sucursala
Rm. Vâlcea în comuna Stoenesti, ca urmare solicitării nr.40/05 ianuarie 2017
făcute în acest sens de către prestator şi înregistrată la Primăria comunei
Stoenesti sub nr. 97/06.01.2017, în baza contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare, ca urmare a intrării în
vigoare a prevederilor Legii nr.384/2013 în ceea ce privește instituirea la data de
01 ianuarie 2017 a taxei de 80 lei/tonă pentru deșeurile inerte și periculoase
încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare, taxă care constituie
venit pentru Fondul de mediu;
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…….02.2017 întocmit de secretarul 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.9 alin.(1) lit.c) coroborat cu Anexa nr.2
la OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările
tlterioare, coroborate cu cele ale art.6, alin.(1), lit.l), art.8 și art.9 alin.(1) lit.g)
din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată,
coroborate cu prevederile art.7, art.8 și art.15 din Ordinul nr.109/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților ;
În temeiul art. 45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu….voturi pentru şi…..voturi împotrivă, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aproba actualizarea , prin majorare, a tarifelor pentru
activitățile de precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu
excepția celor cu regim special,sortarea deșeurilor menajere și depozitarea
controlata a deșeurilor menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în
comuna Stoenești începând cu data de 01 februarie 2017,după cum urmează :
- 8,13lei/persoana/luna fără TVA(10,13 lei/persoana/luna,inclusiv TVA).
Art.2. Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate iar

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

secretarul comunei Stoeneşti
va comunica prezenta hotărâre primarului
comunei Stoeneşti, Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea în vederea exercitării
controlului de legalitate, SC Urban S.A Rm. Vâlcea şi aducerea la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul Consiliului Local.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

Stoeneşti, …..februarie 2017
LEGISLATURA A-VII-A

PROIECT NR.10

HOTĂRÂREA NR…..
PRIVITOR LA: reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din
zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei
Stoeneşti
Consiliul Local al comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară în data de …02.2017, la care participă un număr de …
consilieri din 13 aleşi ;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a
Primarului comunei Stoeneşti,înregistrata sub nr………/……..2017 si Raportul
de specialitate al compartimentului juridic
prin care propune reactualizarea
Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a
comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei Stoeneşti;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se
propune admiterea proiectului de hotărâre;
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Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat
la nr………../…….2017 întocmit de secretarul 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 Legii nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor coroborate cu cele ale Ordinului nr. 132/2007 al
Ministrului Administraţiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru
a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
În baza art.36, alin.2, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.8, art.45, alin.1 şi
art.115,alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu … voturi pentru şi ….voturi împotriva …., adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Stoeneşti, conform anexei care face parte din prezenta
hotărâre.
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea
Hotărârea
Consiliului
Local
al
comunei
Stoeneşti
nr.8/28.01.2016 privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor comunei Stoeneşti.
Art.3 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul structurilor de specialitate constituite în
domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul comunei Stoeneşti, iar
secretarul comunei va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului
– judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului
comunei Stoeneşti, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General
Magheru ” al judeţului Vâlcea în vederea avizării, structurilor responsabile cu
punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
consiliului local.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai
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Stoeneşti, …..februarie 2017

LEGISLATURA A-VII-A

PROIECT NR.11

HOTĂRÂREA NR.
PRIVITOR LA: aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor
desfăşura în anul 2017, cu beneficiarii Legii nr.416/2001
Consiliul Local al comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară în data de …02.2017, la care participă un număr de …
consilieri din 13 aleşi ;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrata sub nr…..02.2017 si Raportul de
specialitate al compartimentului Asistenta sociala prin care propune aprobarea
planului de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2017, cu
beneficiarii Legii nr.416/2001;
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…….02.2017 întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ;
Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
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decizională în administraţia publică;
În conformitate cu art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu art.28, alin.3, din
H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completările ulterioare,coroborat cu art.36 , alin.9 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea
nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu … voturi pentru şi ….voturi împotriva …., adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă planul de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în
anul 2017, cu beneficiarii de ajutor social acordat în temeiul Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare,conform
anexei ce face parte integranta din prezenta dispoziţie.
Art.2 Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentul Asistenta sociala vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar
secretarul comunei Stoeneşti
va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în
vederea exercitării controlului de legalitate,Agenţiei Judeţene
pentru
prestaţii sociale Vâlcea
şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul Consiliului Local.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai
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PROIECT NR.11

ANEXA LA H.C.L. NR……./……..februarie 2017
PRIVITOR LA:aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor
desfăşura în anul 2017, cu beneficiarii Legii nr.416/2001
- Curatirea santurilor aflate de-a lungul drumurilor judetene si comunale
de aluviuni si vegetatie ierboasa in vederea scurgerii in conditii normale a apei
provenite din precipitatii ;
- Curatirea de maracinisuri si arbusti a zonei de siguranta a drumurilor
judetene si locale;
- Imprastierea balastrului, a macadamului si a altor materiale pe
platformele drumurilor judetene si locale ;
- Decolmatarea capetelor de pod si a tuburilor, de materiale adunate
care impiedica scurgerea corespunzatoare a apei din santuri ;
- Incarcarea manuala a remorcilor cu materialele ce urmeaza a fi
imprastiate pe platforma drumurilor mai ales pietre ;
- Strangerea pietrelor din vaile mai mari existente in comuna
respectiv Dobriceni (Govora), Sarata, Cacova pentru a fi folosite pentru
drumuri ;
- Imprastierea materialului antiderapant pe drumuri in timpul ierii ;
- Curatirea de zapada si gheata a trotuarelor din curtile institutiilor
publice:scoli, gradinite, dispensare, primarie;
- Indepartarea zapezii si a ghetii de pe drumurile aflate in
fata
institutiilor publice ;
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- Igienizarea vailor Govora(Dobriceni), Sarata si Cacova prin colectarea
deseurilor aruncate pe maluri si in albiile lor ;
- Decolmatarea vailor principale pentru evitarea inundatiilor din timpul
precipitatiilor bogate ;
- Actiuni trimestriale de curatenie generala a fiecarui sat prin
colectarea selectiva a deseurilor aflate pe marginea drumurilor sau in alte locuri
nepermise ;
- Cositul vegetatiei din curtile institutiilor publice : camine culturale,
gradinite, scoli ;
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- Amenajarea parcurilor cu arbusti si vegetatie
florala din satele Stoeneşti
și Dobriceni ;
- Lucrari pentru intretinerea spatiului verde in parcurile amenajate in satele
Stoeneşti si Dobriceni ;
- Plantarea de arbori pe terenurile virane existente in amonte;
- Taiatul si spartul lemnelor la institutiile publice: primarie, punct sanitar
Dobriceni ;
- Depozitatul lemnelor la institutiile publice ;
- Curatatul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public ;
- Sapatul si varuitul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public;
- Recoltarea fructelor de pe domeniul public ;
- Curatarea drumurilor asfaltate acolo unde se afla diverse materiale aduse
prin viituri;
- Curatenie generala a Caminelor Culturale situate pe raza comunei Stoenesti.

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai
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HOTĂRÂREA NR….
PRIVITOR LA: însuşirea Raportului primarului privind starea socială, economică
şi de mediu a comunei Stoeneşti pentru anul 2016
Consiliul Local al comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară în data de …02.2017, la care participă un număr de …
consilieri din 13 aleşi ;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Analizând Raportul asupra stării sociale, economice şi de mediu a comunei
Stoeneşti pentru anul 2016, întocmit de primarul comunei Stoeneşti, domnul
Gheorghe Dumbravă;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat
la nr…….02.2017 întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ;
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația
publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu….voturi pentru şi…..voturi împotrivă, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Articol unic. Se însuşeşte Raportul primarului asupra stării sociale,
economice şi de mediu a comunei Stoeneşti pentru anul 2015, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti, …..februarie 2017
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Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai
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HOTĂRÂREA NR.
PRIVITOR LA: aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului local al
comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2016

Consiliul Local al comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară în data de …02.2017, la care participă un număr de …
consilieri din 13 aleşi ;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului
comunei Stoeneşti , înregistrata sub nr…..02.2017 si Raportul de specialitate al
compartimentului contabilitate prin care propune aprobarea contului anual de
execuţie a bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de
31 decembrie 2016;
Ținând cont de referatul înregistrat la nr……../………02.2017 prin care
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al
primarului comunei Stoeneşti propune aprobarea Contului anual de execuţie a
bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de 31
decembrie 2016;
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…….02.2017 întocmit de secretarul 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. 20,alin.1,lit.(c) şi art.57,alin.1 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare,
coroborate cu art.36, alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza art.45, alin.2, şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu … voturi pentru şi ….voturi împotriva …., adoptă următoarea
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HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă Contul anual de execuţie a bugetului local al comunei
Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2016,conform anexei
nr.1 ,ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentul Contabilitate vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar secretarul comunei Stoeneşti va
asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea
exercitării controlului de legalitate Primarului comunei Stoeneşti ,
compartimentului Contabilitate şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul consiliului local.

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai
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HOTĂRÂREA NR.
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PRIVITOR LA: însuşirea raportului asupra gestionarii bunurilor care aparţin
comunei Stoeneşti
Consiliul Local al comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea, întrunit în
şedinţa ordinară în data de …02.2017, la care participă un număr de …
consilieri din 13 aleşi ;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada
decembrie 2016-februarie 2017;
Luând în dezbatere Raportul primarului comunei Stoeneşti privind situaţia
gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti înregistrat sub
nr……./……02.2017;
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…….02.2017 întocmit de secretarul 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. 122 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza art.45, alin.2, şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, 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 comunei Stoeneşti va asigura comunicarea acesteia
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de
legalitate, Primarului comunei Stoeneşti şi aducerea la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul consiliului local.
INITIATOR
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ANEXA LA H.C.L. NR.17/……....februarie 2017
RAPORT
asupra situaţiei gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti
pe anul 2016
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In baza prevederilor Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,precum si
ale legii contabilitatii nr.82/1991 republicata,bunurile apartinand unitatilor administrativteritoriale 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 invatamant,primarie,camine culturale ).
In soldurile din evidenta contabila situatia patrimoniului Comunei
Stoenesti la 31 decembrie 2016,comparativ cu situatia de la 31 decembrie 2015 se
prezinta dupa cum urmeaza :
Anul 2015
Anul 2016
Instalatii tehnice,mijloace de transport,
mobilier,aparatura birotica si alte
active corporale
347.247 lei
349.429 lei
Terenuri si cladiri
109.687.442 lei
116.528.174 lei.
Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public si privat al Comunei
Stoenesti,prezentate in Anexa nr.72 la H.G.nr.1362/2001 se prezinta astfel
in 2016 :
Terenuri = 3.528.251 lei,
Constructii = 92.390.666 lei,
Active fixe corporale in curs de executie = 20.189.964 lei
Total = 116.108.881 lei.
Obiecte de inventar = 248.418 lei.

PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

ATENTIE LA
ABROGAREA HG
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