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REFERAT 

 
 Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a 
decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a 
hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin 
pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, 
ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale 
prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a 
hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii. 

Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele 
prevazute la alin. (1), primarul are in subordine un aparat de specialitate. 

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente 
functionale incadrate cu functionari publici si personal contractual. 
 Aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești reprezintă 
totalitatea compartimentelor functionale, fara personalitate juridica, de la nivelul 
comunei Stoenești , precum si secretarul general al unitatii administrativ-
teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului 
acestuia, viceprimarul nu fac parte din aparatul de specialitate. 

Compartimentul functional reprezintă structura functionala constituita in 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, fara personalitate juridica, 
formata din persoane cu atributii si sarcini relativ stabile, subordonate unei 
autoritati unice; compartimentul de resort reprezinta un compartiment 
functional. 

Primaria comunei reprezintă structura functionala fara personalitate 
juridica si fara capacitate procesuala, cu activitate permanenta, care duce la 
indeplinire hotararile autoritatii deliberative si dispozitiile autoritatii executive, 
solutionand problemele curente ale colectivitatii locale, constituita din: primar, 
viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele incadrate 
la cabinetul primarului si aparatul de specialitate al primarului. 

Întrucât ultima aprobare a regulamentului de organizare și funcționare a 
aparatului de specialitate a avut loc în anul 2010, se impune o actualizare a 
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acestuia prin raportare atât la legislația specifică fiecărei structuri, cât și prin 
raportare la noua organizare. 

Astfel, în  conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.c) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, propun spre dezbatere  si aprobare in sedinta ordinara din luna iunie 

2020, actualizarea Regulamentului, acesta cuprinzând dispoziții referitoare la 

structura aprobată, tipul de relații stabilite,  atribuții și responsabilități comune 

personalului cu funcții de conducere și al celor cu funcții de execuție, precum și 

atribuțiile exercitate de fiecare structură în parte. 

 
Secretar general 

Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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 
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REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Stoenești  
 

 Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 
cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a 
decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a 
hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin 
pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, 
ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale 
prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a 
hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii. 

Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele 
prevazute la alin. (1), primarul are in subordine un aparat de specialitate. 

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente 
functionale incadrate cu functionari publici si personal contractual. 
 Aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești reprezintă 
totalitatea compartimentelor functionale, fara personalitate juridica, de la nivelul 
comunei Stoenești , precum si secretarul general al unitatii administrativ-
teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului 
acestuia, viceprimarul nu fac parte din aparatul de specialitate. 

Compartimentul functional reprezintă structura functionala constituita in 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, fara personalitate juridica, 
formata din persoane cu atributii si sarcini relativ stabile, subordonate unei 
autoritati unice; compartimentul de resort reprezinta un compartiment 
functional. 

Primaria comunei reprezintă structura functionala fara personalitate 
juridica si fara capacitate procesuala, cu activitate permanenta, care duce la 
indeplinire hotararile autoritatii deliberative si dispozitiile autoritatii executive, 
solutionand problemele curente ale colectivitatii locale, constituita din: primar, 
viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele incadrate 
la cabinetul primarului si aparatul de specialitate al primarului. 

Întrucât ultima aprobare a regulamentului de organizare și funcționare a 
aparatului de specialitate a avut loc în anul 2010, se impune o actualizare a 
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acestuia prin raportare atât la legislația specifică fiecărei structuri, cât și prin 
raportare la noua organizare. 

Astfel, în  conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.c) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, propun spre dezbatere  si aprobare in sedinta ordinara din luna iunie 

2020, actualizarea Regulamentului, acesta cuprinzând dispoziții referitoare la 

structura aprobată, tipul de relații stabilite,  atribuții și responsabilități comune 

personalului cu funcții de conducere și al celor cu funcții de execuție, precum și 

atribuțiile exercitate de fiecare structură în parte. 

 

INIȚIATOR 

Primar 

Gheorghe Dumbravă  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………./…………2020 
RAPORT DE RESORT 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
 Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a 
decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a 
hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin 
pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, 
ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale 
prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a 
hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii. 

Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele 
prevazute la alin. (1), primarul are in subordine un aparat de specialitate. 

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente 
functionale incadrate cu functionari publici si personal contractual. 
 Aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești reprezintă 
totalitatea compartimentelor functionale, fara personalitate juridica, de la nivelul 
comunei Stoenești , precum si secretarul general al unitatii administrativ-
teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului 
acestuia, viceprimarul nu fac parte din aparatul de specialitate. 

Compartimentul functional reprezintă structura functionala constituita in 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, fara personalitate juridica, 
formata din persoane cu atributii si sarcini relativ stabile, subordonate unei 
autoritati unice; compartimentul de resort reprezinta un compartiment 
functional. 

Primaria comunei reprezintă structura functionala fara personalitate 
juridica si fara capacitate procesuala, cu activitate permanenta, care duce la 
indeplinire hotararile autoritatii deliberative si dispozitiile autoritatii executive, 
solutionand problemele curente ale colectivitatii locale, constituita din: primar, 
viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele incadrate 
la cabinetul primarului si aparatul de specialitate al primarului. 

Întrucât ultima aprobare a regulamentului de organizare și funcționare a 
aparatului de specialitate a avut loc în anul 2010, se impune o actualizare a 
acestuia prin raportare atât la legislația specifică fiecărei structuri, cât și prin 
raportare la noua organizare. 

Astfel, în  conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.c) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
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ulterioare, propun spre aprobare in sedinta ordinara din luna iunie 2020, 

actualizarea Regulamentului, acesta cuprinzând dispoziții referitoare la structura 

aprobată, tipul de relații stabilite,  atribuții și responsabilități comune 

personalului cu funcții de conducere și al celor cu funcții de execuție, precum și 

atribuțiile exercitate de fiecare structură în parte. 

 
Secretar general 

Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
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NR…………./…………2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea documentelor necesare demarării  procedurii de atribuire a  
Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din 
colectare, transfer și sortare  a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea 
 

Având în vedere prevederile  prevederile  art. 867-870 din Codul civil, 
republicat; prevederile art. 129, alin. (2), litera d, alin. (7), litera n, din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare și în baza prevederilor din: 

- Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind regimul deşeurilor; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare  

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea 
nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităţilor; 

- Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de 
gestionare a deșeurilor; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului 
de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea 
Contractului- 
cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
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- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de 
Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea 

Avand în vedere  adresa nr. 8280/03.06.2020 a Consiliului Județean Vâlcea 
privind necesitatea aprobarii documentatiei de atribuire pentru contractual de 
”Delegare prin concesiune a Seviciului de salubrizare constând din colectare, 
transfer și sortare  a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea”,inregistrata la 
sediul Primariei comunei Stoenești sub nr.3845/04.06.2020,prin care sunt 
comunicate modificările și completările la Anexele nr.1,2,3 aprobate prin 
hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.27/29.04.2020; 

Fata de cele prezentate va supun spre dezbatere și aprobare , in sedinta de 
Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna iunie 2020, proiectul de hotărâre 
privitor la aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a 
Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constand in 
colectare, transfer si sortare a deseurilor municipal in Judetul 
Vâlcea,mentionand ca la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează 
aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al comunei Stoenești nr.27/29.04.2020 
privind aprobarea documentelor necesare demarării  procedurii de atribuire a  
Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând 
din colectare, transfer și sortare  a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea . 
 

INITIATOR 
PRIMAR 

DUMBRAVĂ GHEORGHE 
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NR…………./…………2020 
RAPORT DE RESORT 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
aprobarea documentelor necesare demarării  procedurii de atribuire a  
Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând 
din colectare, transfer și sortare  a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea 

 
Având în vedere prevederile  prevederile  art. 867-870 din Codul civil, 

republicat; prevederile art. 129, alin. (2), litera d, alin. (7), litera n, din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare și în baza prevederilor din: 

- Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind regimul deşeurilor; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare  

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea 
nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităţilor; 

- Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de 
gestionare a deșeurilor; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului 
de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea 
Contractului- 
cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de 
Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea 
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Avand în vedere  adresa nr. 8280/03.06.2020 a Consiliului Județean Vâlcea 
privind necesitatea aprobarii documentatiei de atribuire pentru contractual de 
”Delegare prin concesiune a Seviciului de salubrizare constând din colectare, 
transfer și sortare  a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea”,inregistrata la 
sediul Primariei comunei Stoenești sub nr.3845/04.06.2020,prin care sunt 
comunicate modificările și completările la Anexele nr.1,2,3 aprobate prin 
hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.27/29.04.2020; 

Fata de cele prezentate va supun spre aprobare , in sedinta de Consiliu Local 
al Comunei Stoenesti din luna iunie 2020, proiectul de hotărâre privitor la 
aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a 
Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constand in 
colectare, transfer si sortare a deseurilor municipal in Judetul Valcea . 

 
CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE 

DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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Nr.4070/16.06.2020 

                    APROBAT 

          PRIMAR, 

         DUMBRAVA GHEORGHE   

REFERAT 

Privitor la:  aprobarea platii sumei de 6056,99 lei reprezentand cheltuiala neeligibila in cadrul 

obiectivului de investitie: „Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare 

menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul 

Valcea ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea 

ACTIUNEA 2–Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, conform contractului de 

finantare nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017.  

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006 a finantelor publice locale,cu modificarile si 

completarile ulterioare si a art.129, alin.2, lit.(b), alin.4, lit.(a) din  OUG mr.57/2019, privind Codul 

administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare;   

Tinand cont de adresa Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurare (AFIR), inregistrata la 

sediul institutiei noastre sub nr.3947/10.06.2020, prin care am fost notificati in vederea acceptarii 

actului aditional pentru prelungirea duratei maxime de executie a contractelor de finantare peste 36 

luni, cu aplicarea penalitatii de 0,1 % sau 0,5%, calculata la valoarea eligibila nerambursabila ramasa 

de platit, in valoare de 6056,99 lei, in conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr. 

C0720AM00021644000390/14.06.2017; 

Vazand prevederile art.12, alin.2 din Anexa nr.1 la Contractul de finantare nr. 

C0720AM00021644000390/14.06.2017; 

Avand in vedere Nota explicativa pentru modificarea contractului, prin care Comuna Stoenesti 

a solicitat prelungirea perioadei de realizare a proiectului cu 12 luni pentru depunerea ultimelor transe 

de plata, nota explicativa inregistrata la sediul AFIR sub nr.1797 din 17.03.2020; 

Fata de cele mentionate mai sus propun spre  aprobare, in sedinta de Consiliu Local al Comunei 

Stoenesti a lunii iunie 2020,  a  platii sumei de 6056,99 lei reprezentand cheltuiala neeligibila in cadrul 

obiectivului de investitie: „Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare 

menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul 

Valcea; 

ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea 

ACTIUNEA 2–Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, conform contractului de 

finantare nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017. 

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 

DUMITRESCU GABRIEL 
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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…………./…………2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

Privitor la:  aprobarea platii sumei de 6056,99 lei reprezentand cheltuiala neeligibila in cadrul 

obiectivului de investitie: „Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare 

menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul 

Valcea ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea 

ACTIUNEA 2–Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, conform contractului de 

finantare nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017.  

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006 a finantelor publice locale,cu modificarile si 

completarile ulterioare si a art.129, alin.2, lit.(b), alin.4, lit.(a) din  OUG mr.57/2019, privind Codul 

administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare;   

Tinand cont de adresa Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurare (AFIR), inregistrata la 

sediul institutiei noastre sub nr.3947/10.06.2020, prin care am fost notificati in vederea acceptarii 

actului aditional pentru prelungirea duratei maxime de executie a contractelor de finantare peste 36 

luni, cu aplicarea penalitatii de 0,1 % sau 0,5%, calculata la valoarea eligibila nerambursabila ramasa 

de platit, in valoare de 6056,99 lei, in conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr. 

C0720AM00021644000390/14.06.2017; 

Vazand prevederile art.12, alin.2 din Anexa nr.1 la Contractul de finantare nr. 

C0720AM00021644000390/14.06.2017; 

Avand in vedere Nota explicativa pentru modificarea contractului, prin care Comuna Stoenesti 

a solicitat prelungirea perioadei de realizare a proiectului cu 12 luni pentru depunerea ultimelor transe 

de plata, nota explicativa inregistrata la sediul AFIR sub nr.1797 din 17.03.2020; 

Fata de cele mentionate mai sus propun spre  aprobare, in sedinta de Consiliu Local al Comunei 

Stoenesti a lunii iunie 2020,  a  platii sumei de 6056,99 lei reprezentand cheltuiala neeligibila in cadrul 

obiectivului de investitie: „Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare 

menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul 

Valcea; 

ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea 

ACTIUNEA 2–Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, conform contractului de 

finantare nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017. 

 
INIȚIATOR 

PRIMAR 
GHEORGHE DUMBRAVĂ  

 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………./…………2020 
RAPORT DE RESORT 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
Privitor la:  aprobarea platii sumei de 6056,99 lei reprezentand cheltuiala neeligibila in cadrul 

obiectivului de investitie: „Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare 

menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul 

Valcea ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea 

ACTIUNEA 2–Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, conform contractului de 

finantare nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017.  

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006 a finantelor publice locale,cu modificarile si 

completarile ulterioare si a art.129, alin.2, lit.(b), alin.4, lit.(a) din  OUG mr.57/2019, privind Codul 

administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare;   

Tinand cont de adresa Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurare (AFIR), inregistrata la 

sediul institutiei noastre sub nr.3947/10.06.2020, prin care am fost notificati in vederea acceptarii 

actului aditional pentru prelungirea duratei maxime de executie a contractelor de finantare peste 36 

luni, cu aplicarea penalitatii de 0,1 % sau 0,5%, calculata la valoarea eligibila nerambursabila ramasa 

de platit, in valoare de 6056,99 lei, in conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr. 

C0720AM00021644000390/14.06.2017; 

Vazand prevederile art.12, alin.2 din Anexa nr.1 la Contractul de finantare nr. 

C0720AM00021644000390/14.06.2017; 

Avand in vedere Nota explicativa pentru modificarea contractului, prin care Comuna Stoenesti 

a solicitat prelungirea perioadei de realizare a proiectului cu 12 luni pentru depunerea ultimelor transe 

de plata, nota explicativa inregistrata la sediul AFIR sub nr.1797 din 17.03.2020; 

Fata de cele mentionate mai sus propun spre  aprobare, in sedinta de Consiliu Local al Comunei 

Stoenesti a lunii iunie 2020,  a  platii sumei de 6056,99 lei reprezentand cheltuiala neeligibila in cadrul 

obiectivului de investitie: „Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare 

menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul 

Valcea; 

ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea 

ACTIUNEA 2–Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, 

Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, conform contractului de 

finantare nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017. 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 

DUMITRESCU GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

          

                   

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.4103/17.06.2020 

                  APROBAT 

           PRIMAR, 

                    DUMBRAVA GHEORGHE 

 

REFERAT 

 

privitor la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, rezultati in 

urma intocmirii Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: “Infiintare 

sistem de distributie gaze naturale in comuna Stoenesti, judetul Valcea” in vederea 

finantarii din surse legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, 

fonduri guvernamentale) 

 

 

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

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile HG 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art.41, alin.1 si art.42, alin.1 din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare si prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 44 309 260,72 LEI 

DIN CARE C+M 38 389 487,87 LEI 

 

INDICATORI TEHNICI:  

Centralizator al lungimilor si diametrelor apartinatoare sistemului de distributie gaze 

naturale din Comuna Stoenesti, judet Valcea 

Diametru conducta Lungime (km) Total (km) 

DN 63 9067  

 

 

 

 

               42.533 

      

DN 90 7039 

DN 110 3507 

DN 140 7030 

DN 160 7287 

DN 180 8603 

  



 
 

 

          

                   

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 

 

Fata de cele prezentate va solicit sa aprobati, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei 

Stoenesti din luna iunie 2020, indicatorilor tehnico-economici si a devizului general 

pentru obiectivul de investitii: “Infiintare sistem de distributie gaze naturale in 

comuna Stoenesti, judetul Valcea” , in vederea finantarii din surse legal constituite 

(buget local, fonduri europene nerambursabile, fonduri guvernamentale) 

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  

DUMITRESCU GABRIEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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…………./…………2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, rezultati in 

urma intocmirii Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: “Infiintare 

sistem de distributie gaze naturale in comuna Stoenesti, judetul Valcea” in vederea 

finantarii din surse legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, 

fonduri guvernamentale) 

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

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile HG 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art.41, alin.1 si art.42, alin.1 din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare si prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 44 309 260,72 LEI 

DIN CARE C+M 38 389 487,87 LEI 

 

INDICATORI TEHNICI:  

Centralizator al lungimilor si diametrelor apartinatoare sistemului de distributie gaze 

naturale din Comuna Stoenesti, judet Valcea 

Diametru conducta Lungime (km) Total (km) 

DN 63 9067  

 

 

 

 

               42.533 

      

DN 90 7039 

DN 110 3507 

DN 140 7030 

DN 160 7287 

DN 180 8603 

  

 

Fata de cele prezentate va propun spre dezbatere și aprobare, in Sedinta de Consiliu 

Local al Comunei Stoenesti din luna iunie 2020, a proiectului de hotărâre privitor la 

aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici si a devizului 

general pentru obiectivul de investitii: “Infiintare sistem de distributie gaze naturale 



 
 

 

          

                   

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 

in comuna Stoenesti, judetul Valcea” in vederea finantarii din surse legal constituite 

(buget local, fonduri europene nerambursabile, fonduri guvernamentale). 

INIȚIATOR 

PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………./…………2020 
RAPORT DE RESORT 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
privitor la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, rezultati in 

urma intocmirii Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: “Infiintare 

sistem de distributie gaze naturale in comuna Stoenesti, judetul Valcea” in vederea 

finantarii din surse legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, 

fonduri guvernamentale) 

  

 

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

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile HG 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art.41, alin.1 si art.42, alin.1 din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare si prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 44 309 260,72 LEI 

DIN CARE C+M 38 389 487,87 LEI 

 

INDICATORI TEHNICI:  

Centralizator al lungimilor si diametrelor apartinatoare sistemului de distributie gaze 

naturale din Comuna Stoenesti, judet Valcea 

Diametru conducta Lungime (km) Total (km) 

DN 63 9067  

 

 

 

 

               42.533 

      

DN 90 7039 

DN 110 3507 

DN 140 7030 

DN 160 7287 

DN 180 8603 

  

 

Fata de cele prezentate va propun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al 

Comunei Stoenesti din luna iunie 2020, a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea 

Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 



 
 

 

          

                   

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 

obiectivul de investitii: “Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna 

Stoenesti, judetul Valcea” in vederea finantarii din surse legal constituite (buget local, 

fonduri europene nerambursabile, fonduri guvernamentale). 

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  

DUMITRESCU GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

          

                   

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.4067/16.06.2020 

                  APROBAT 

           PRIMAR, 

                    DUMBRAVA GHEORGHE 

 

REFERAT 

privitor la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 

investitii: “Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal, cu lampi led in 

comuna Stoenesti, judetul Valcea, in vederea finantarii in cadrul Programului pentru 

înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat 

cu LED finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  si/sau din alte surse legal 

constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b) , alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si cu prevederile art.41, alin.1 si art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii 

nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 593319,72 LEI 

DIN CARE C+M 378284, 97 LEI 

 

INDICATORI TEHNICI:  

Corpurile de iluminat public propuse, de tip LED, se vor monta pe stalpii existenti, dupa cum 

urmeaza: 

-Drum judetean- 1 lampa de putere 45W 

-Drumuri comunale/secundare: 398 lampi cu putere de 22W 

 

Fata de cele prezentate va solicit sa aprobati, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei 

Stoenesti din luna iunie 2020, indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 

obiectivul de investitii: “Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal, cu 

lampi led in comuna Stoenesti, judetul Valcea, in vederea finantarii in cadrul Programului 

pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de 

iluminat cu LED finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  si/sau din alte surse legal 

constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  

DUMITRESCU GABRIEL 
 



 
 

 

          

                   

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…………./…………2020 
REFERAT DE APROBARE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
privitor la: aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici si a devizului 

general pentru obiectivul de investitii “Modernizare si eficientizare sistem de iluminat 

public stradal, cu lampi led in comuna Stoenesti, judetul Valcea, in vederea finantarii in 

cadrul Programului pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie 

electrică cu corpuri de iluminat cu LED finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  

si/sau din alte surse legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri 

guvernamentale) 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b) , alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si cu prevederile art.41, alin.1 si art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii 

nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 593319,72 LEI 

DIN CARE C+M 378284, 97 LEI 

 

INDICATORI TEHNICI:  

Corpurile de iluminat public propuse, de tip LED, se vor monta pe stalpii existenti, dupa cum 

urmeaza: 

-Drum judetean- 1 lampa de putere 45W 

-Drumuri comunale/secundare: 398 lampi cu putere de 22W 

 

Fata de cele prezentate va supun spre dezbatere și aprobare, in Sedinta de Consiliu Local 

al Comunei Stoenesti din luna iunie 2020, a proiectului de hotarare privitor la aprobarea 

Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 

obiectivul de investitii “Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal, cu 

lampi led in comuna Stoenesti, judetul Valcea, in vederea finantarii in cadrul Programului 

pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de 

iluminat cu LED finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  si/sau din alte surse legal 

constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………./…………2020 
RAPORT DE RESORT 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
privitor la: aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici si a devizului 

general pentru obiectivul de investitii “Modernizare si eficientizare sistem de iluminat 

public stradal, cu lampi led in comuna Stoenesti, judetul Valcea, in vederea finantarii in 

cadrul Programului pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie 

electrică cu corpuri de iluminat cu LED finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  

si/sau din alte surse legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri 

guvernamentale) 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b) , alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si cu prevederile art.41, alin.1 si art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii 

nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 593319,72 LEI 

DIN CARE C+M 378284, 97 LEI 

 

INDICATORI TEHNICI:  

Corpurile de iluminat public propuse, de tip LED, se vor monta pe stalpii existenti, dupa cum 

urmeaza: 

-Drum judetean- 1 lampa de putere 45W 

-Drumuri comunale/secundare: 398 lampi cu putere de 22W 

 

Fata de cele prezentate va supun spre aprobare , in Sedinta de Consiliu Local al 

Comunei Stoenesti din luna iunie 2020, a proiectului de hotarare privitor la aprobarea Studiului 

de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal, cu lampi led in 

comuna Stoenesti, judetul Valcea, in vederea finantarii in cadrul Programului pentru 

înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat 

cu LED finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  si/sau din alte surse legal 

constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale) 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  

DUMITRESCU GABRIEL 
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NR.4067/16.06.2020 

                  APROBAT 

           PRIMAR, 

                    DUMBRAVA GHEORGHE 

 

REFERAT 

 
Avand in vedere  adresa nr. 808410/IT/21.05.2020 a Autoritatii Nationale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice prin care solicita comunicarea hotararilor adoptate 

pentru furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public în comuna Stoenești,în conditii de 

legalitate,respectiv pune in vedere autoritatilor administratiei publice locale din Stoenești sa procedeze 

la infiintarea serviciului local de iluminat public, in conditiile prevazute de Legile nr.230/2006, nr. 

51/2006 si a Ordinelor presedintelui ANRSC nr.86/2007 si nr.87/2007. 

       In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 

publice, republicata, serviciile de utilitati publice cum este si cazul serviciului comunitar de iluminatul 

public sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se infiinteaza, se 

organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor 

administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a 

localitatilor, de marime si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura 

tehnicoedilitara existenta. 

      Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii 

de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la 

pamant, console, corpuri de iluminat, accesotii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente 

de comanda,automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public. 

     In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007 a serviciului de iluminat public, 

cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care serviciul de iluminat public se realizeaza 

utilizand elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice, autoritatile administratiei publice 

locale au drept de folosinta cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei 

electrice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile 

administratiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice. Prin acest 

contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului 

de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si obligatiilor tuturor partilor implicate. 

     Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa  asigure iluminat adecvat, a 

elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelorfestive si a 

sarbatorilor legale sau religioase; sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociala a localitatilor; 

functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii 

aferente serviciului. 

    Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea serviciului de iluminat public 

pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si 

respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, 

respectiv prin hotararea de dare în administrare, in cazul gestiunii directe. 

    Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza prin urmatoarele modalitati: 

a)  gestiune directa;  
b)  gestiune delegate; 

   Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotararea consiliului local. 



 
 

 

          

                   

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 

     Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea competentelor si atributiilor ce le revin potrivit 

legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a 

controla, dupa caz; modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare 

sau de modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale 

asumate de operatori si activitatile desfasurate de acestia; calitatea si eficienta serviciului prestat, 

corespunzator indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti conform legii; modul de administrare 

de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului 

de ilumiant public. 

    Consiliul Local va aproba indicatorii de performanta, cu respectarea prevederilor stabilite in acest 

scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public si in caietul de sarcini cadru, care au 

caracter minimal. 

    In baza prevederilor: Legii serviciilor publice comunitare nr. art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007/, 

republicata; Legii servicilui de iluminat public nr.230/2006; Ordinul ANRSC nr.86/2007 pentru 

aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; Ordinul ANRSC nr.87 /2007 pentru 

aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; Legea nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala, art. 129,alin.2,lit.(d) si alin.7,lit.(n) pct. 1 si pct. 2 lit. d, pct. 6 lit. a, pct. 14 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare. 

Se propune ca modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al Comunei Stoenești să 

fie gestiunea delegată 

Fata de cele prezentate mai sus,propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare aferente 

lunii iunie 2020 a proiectului de hotărâre privitor la infiintarea Serviciului de Iluminat Public în  

comuna Stoenești, judetul Vâlcea,fiind aprobate și Regulamentul de organizare și funcționare al 

Serviciului de Iluminat Public al Comunei Stoenești și indicatorii de performanță,Caietul de sarcini 

pentru funcționarea Serviciului de Iluminat Public al Comunei Stoenești siStudiul de Oportunitate 

pentru delegarea gestiunii a Serviciului de Iluminat Public,conform anexelor. 

 

Consilier achiziţii publice 

Dumitrescu Gabriel 
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NR…………./…………2020 
REFERAT DE APROBARE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

infiintarea Serviciului de Iluminat Public în  comuna 

Stoenești, judetul Vâlcea 
 

Avand in vedere  adresa nr. 808410/IT/21.05.2020 a Autoritatii Nationale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice prin care solicita comunicarea hotararilor adoptate 

pentru furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public în comuna Stoenești,în conditii de 

legalitate,respectiv pune in vedere autoritatilor administratiei publice locale din Stoenești sa procedeze 

la infiintarea serviciului local de iluminat public, in conditiile prevazute de Legile nr.230/2006, nr. 

51/2006 si a Ordinelor presedintelui ANRSC nr.86/2007 si nr.87/2007. 

       In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 

publice, republicata, serviciile de utilitati publice cum este si cazul serviciului comunitar de iluminatul 

public sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se infiinteaza, se 

organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor 

administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a 

localitatilor, de marime si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura 

tehnicoedilitara existenta. 

      Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii 

de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la 

pamant, console, corpuri de iluminat, accesotii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente 

de comanda,automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public. 

     In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007 a serviciului de iluminat public, 

cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care serviciul de iluminat public se realizeaza 

utilizand elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice, autoritatile administratiei publice 

locale au drept de folosinta cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei 

electrice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile 

administratiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice. Prin acest 

contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului 

de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si obligatiilor tuturor partilor implicate. 

     Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa  asigure iluminat adecvat, a 

elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelorfestive si a 

sarbatorilor legale sau religioase; sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociala a localitatilor; 

functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii 

aferente serviciului. 

    Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea serviciului de iluminat public 

pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si 

respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, 

respectiv prin hotararea de dare în administrare, in cazul gestiunii directe. 

    Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza prin urmatoarele modalitati: 

a)  gestiune directa;  
b)  gestiune delegate; 

   Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotararea consiliului local. 
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     Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea competentelor si atributiilor ce le revin potrivit 

legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a 

controla, dupa caz; modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare 

sau de modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale 

asumate de operatori si activitatile desfasurate de acestia; calitatea si eficienta serviciului prestat, 

corespunzator indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti conform legii; modul de administrare 

de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului 

de ilumiant public. 

    Consiliul Local va aproba indicatorii de performanta, cu respectarea prevederilor stabilite in acest 

scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public si in caietul de sarcini cadru, care au 

caracter minimal. 

    In baza prevederilor: Legii serviciilor publice comunitare nr. art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007/, 

republicata; Legii servicilui de iluminat public nr.230/2006; Ordinul ANRSC nr.86/2007 pentru 

aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; Ordinul ANRSC nr.87 /2007 pentru 

aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; Legea nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala, art. 129,alin.2,lit.(d) si alin.7,lit.(n) pct. 1 si pct. 2 lit. d, pct. 6 lit. a, pct. 14 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare. 

Se propune ca modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al Comunei Stoenești să fie 

gestiunea delegată 

Fata de cele prezentate mai sus,propun spre dezbatere și aprobare în şedinţa ordinara aferente 

lunii iunie 2020 a proiectului de hotărâre privitor la infiintarea Serviciului de Iluminat Public în  

comuna Stoenești, judetul Vâlcea,fiind aprobate și Regulamentul de organizare și funcționare al 

Serviciului de Iluminat Public al Comunei Stoenești și indicatorii de performanță,Caietul de sarcini 

pentru funcționarea Serviciului de Iluminat Public al Comunei Stoenești siStudiul de Oportunitate 

pentru delegarea gestiunii a Serviciului de Iluminat Public,conform anexelor. 

 

.INITIATOR 

PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
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NR…………./…………2020 
RAPORT DE RESORT 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
 

Avand in vedere  adresa nr. 808410/IT/21.05.2020 a Autoritatii Nationale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice prin care solicita comunicarea hotararilor adoptate 

pentru furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public în comuna Stoenești,în conditii de 

legalitate,respectiv pune in vedere autoritatilor administratiei publice locale din Stoenești sa procedeze 

la infiintarea serviciului local de iluminat public, in conditiile prevazute de Legile nr.230/2006, nr. 

51/2006 si a Ordinelor presedintelui ANRSC nr.86/2007 si nr.87/2007. 

       In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 

publice, republicata, serviciile de utilitati publice cum este si cazul serviciului comunitar de iluminatul 

public sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se infiinteaza, se 

organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor 

administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a 

localitatilor, de marime si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura 

tehnicoedilitara existenta. 

      Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii 

de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la 

pamant, console, corpuri de iluminat, accesotii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente 

de comanda,automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public. 

     In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007 a serviciului de iluminat public, 

cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care serviciul de iluminat public se realizeaza 

utilizand elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice, autoritatile administratiei publice 

locale au drept de folosinta cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei 

electrice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile 

administratiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice. Prin acest 

contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului 

de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si obligatiilor tuturor partilor implicate. 

     Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa  asigure iluminat adecvat, a 

elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelorfestive si a 

sarbatorilor legale sau religioase; sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociala a localitatilor; 

functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii 

aferente serviciului. 

    Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea serviciului de iluminat public 

pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si 

respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, 

respectiv prin hotararea de dare în administrare, in cazul gestiunii directe. 

    Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza prin urmatoarele modalitati: 

a)  gestiune directa;  
b)  gestiune delegate; 

   Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotararea consiliului local. 

     Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea competentelor si atributiilor ce le revin potrivit 

legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a 

controla, dupa caz; modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare 
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sau de modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale 

asumate de operatori si activitatile desfasurate de acestia; calitatea si eficienta serviciului prestat, 

corespunzator indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti conform legii; modul de administrare 

de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului 

de ilumiant public. 

    Consiliul Local va aproba indicatorii de performanta, cu respectarea prevederilor stabilite in acest 

scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public si in caietul de sarcini cadru, care au 

caracter minimal. 

    In baza prevederilor: Legii serviciilor publice comunitare nr. art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007/, 

republicata; Legii servicilui de iluminat public nr.230/2006; Ordinul ANRSC nr.86/2007 pentru 

aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; Ordinul ANRSC nr.87 /2007 pentru 

aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; Legea nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala, art. 129,alin.2,lit.(d) si alin.7,lit.(n) pct. 1 si pct. 2 lit. d, pct. 6 lit. a, pct. 14 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare. 

 Se propune ca modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al Comunei Stoenești să fie 

gestiunea delegată 

Fata de cele prezentate mai sus,propun spre aprobare în şedinţa ordinara aferente lunii iunie 

2020 a proiectului de hotărâre privitor la infiintarea Serviciului de Iluminat Public în  comuna 

Stoenești, judetul Vâlcea,fiind aprobate și Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de 

Iluminat Public al Comunei Stoenești și indicatorii de performanță,Caietul de sarcini pentru 

funcționarea Serviciului de Iluminat Public al Comunei Stoenești siStudiul de Oportunitate pentru 

delegarea gestiunii a Serviciului de Iluminat Public,conform anexelor. 

 

Consilier achiziţii publice 

Dumitrescu Gabriel 

 


