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LEGISLATURA A-VII-A       PROIECT NR.46 

HOTĂRÂREA NR….. 
PRIVITOR LA: alegerea președintelui de ședință pentru perioada 

septembrie-noiembrie 2020 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….08.2020, la care participă un număr de … consilieri 
din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 29/27 mai 2020 a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Chelcea Nadia-Andreea ,pentru 
perioada iunie -august 2020; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr.5170/03.08.2020 prin care 
secretarul comunei  Stoeneşti  propune  desemnarea  preşedintelui  de  
şedinţă  pentru  perioada septembrie-noiembrie 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……../…..08.2020  întocmit de secretarul general al  
comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor  actelor  normative  conform  Legii  nr.  52/2003  
privind  transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu art.123, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, coroborat cu art.16 alin.(1) din Regulamentul de organizare 
și funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenesti aprobat prin 
Hotărârea nr.83/20.12.2019; 
 În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare cu  
………..  voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. - Se alege domnul/doamna consilier local …………… preşedinte 
de şedinţă pentru perioada septembrie-noiembrie 2020   şi în această 
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calitate va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile 
adoptate de acesta. 
 Art.2. - Președintele de ședintă prevăzut la art.1 exercită următoarele 

atribuții principale: 

a) conduce ședințele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță 

rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriva și a 
abținerilor numărate și evidențiate de secretarul general al orașului în 
procesul-verbal al ședinței; 

c) semnează procesul-verbal al ședinței; 
d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare 

și funcționare a consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în 

competența de soluționare a consiliului local; 
f) aplică, daca este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din 

OUG nr.57/2019 sau propune consiliului aplicarea unor asemenea 
sancțiuni, după caz; 

g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de 
organizare și funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de catre 
consiliul local. 
 Art.3. – Secretarul general al  comunei Stoenesti va asigura 

comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în 

vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei şi 

domnului/doamnei …………... 

 
      INITIATOR 
       PRIMAR              Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă               SECRETAR GENERAL 
                                                            Jr.  Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, …august  2020 
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LEGISLATURA A-VII-A       PROIECT NR.47 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: aprobarea Proiectului tehnic,a detaliilor de execuție si a 

caietului de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general  
pentru obiectivul de investitii “Lucrări de punere în  siguranță a drumului 

comunal DC 156 Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)” 
 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….08.2020, la care participă un număr de … consilieri 
din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 29/27 mai 2020 a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Chelcea Nadia-Andreea ,pentru 
perioada iunie -august 2020; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2020  si  
Raportul  de  resort   al  compartimentul Achiziţii publice și resurse umane  
prin care se propune aprobarea Proiectului tehnic,a detaliilor de execuție si 
a caietului de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului 
general  pentru obiectivul de investitii  “Lucrări de punere în  siguranță a 
drumului comunal DC 156 Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)”; 
  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…….08.2020  întocmit de secretarul general al  comunei 
Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 

Luand in considerare prevederile HG nr.531/2020 privind alocarea 
unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in 
bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrative-teritoriale 
afectate de calamitati naturale; 

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b),alin.(4), lit.d) si 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioareale prevederilor  art.5,alin.1,lit.(b),art,9 și Anexa nr.5 
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din  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din fonduri publice,cu 
modificările și completările ulterioare,coroborate cu prevederile art.44, 
alin.(1) din Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1 Se aprobă    Proiectul tehnic, detaliile de execuție si  caietul de 

sarcini, indicatorii tehnico-economici si  devizul general  pentru obiectivul 
de investitii: “Lucrări de punere în  siguranță a drumului comunal DC 156 
Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)”, după cum urmeză: 
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 1 265 904,45 LEI 

DIN CARE C+M 1 129 066,05 LEI 

 
INDICATORI TEHNICI:  

Situatia proiectata urmareste refacerea drumului comunal  DC 156, 
pe o lungime de  1.03 km si amenajarea sistemului de colectare si 
evacuare a apelor pluviale 

- Lungime drum      - 1.03 Km 

- Latime drum                 - 4.00m 

- Rigola triunghiulara betonata    - 1500.00m 

-  Podet tubular ø800, L=6.90m   - 2 buc 

-  Podete de acces la proprietati   - 36 buc 

-  Semalizare si marcaje rutiere 

Durata estimata de realizare a investitiei  este de 2 de luni. 
Art.2 Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local 

pentru perioada de realizare a investiției, potrivit legii. 
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Art.3 Se aproba suportarea din bugetul local al comunei Stoeneşti, 
judeţul Vâlcea  a tuturor cheltuielilor neeligibile pentru realizarea 
obiectivului de investiții. 

Art.4 Caracteristicile tehnice ale Proiectului Tehnic  pentru obiectivul 
de investitii “Lucrări de punere în  siguranță a drumului comunal DC 156 
Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)”sunt cuprinse in anexa, care este parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.5 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentul Contabilitate  şi 
compartimentul Achizitii Publice şi resurse umane  iar  secretarul general al 
comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  Instituţiei Prefectului 
– judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti, compartimentelor responsabile  şi aducerea la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local pe pagina de 
internet www.primaria-stoenesti.ro. 

 
        INIŢIATOR 

              PRIMAR                  Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                       Secretar general 
                                   Jr. Matei Gheorghe-Mihai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti,….august 2020 
 

 
 

http://www.primaria-stoenesti.ro/
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HOTĂRÂREA NR…… 

PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 

2020 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de  ……..07.2020, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 29/27 mai 2020 a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Chelcea Nadia-Andreea ,pentru 
perioada iunie -august 2020; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr…./…….2020 si  
Raportul  de  resort   al  compartimentului contabilitate prin care 
propune rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr…./……….2020  prin care 
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 
2020; 

Ținând cont de prevederile HG nr.531/2020 privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia  Guvernului, prevazut in 
bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ-teritoriale 
afectate de calamitati naturale; 

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…../………2020  întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor   actelor   normative   conform   Legii   nr.   
52/2003   privind   transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu  prevederile art. 19, alin. 2 și art.58  din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele   publice   locale,cu   modificările   si   
completările   ulterioare,   ale   Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pentru 
anul 2019,cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile  
art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
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În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu  ………..  voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă 
următoarea 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. - Se aprobă  rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti 

pentru anul 2020, conform anexei ,ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate, iar 

secretarul general al  comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 

legalitate, primarului comunei Stoeneşti,  compartimentului responsabil cu 

punerea în executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 

 

     INIŢIATOR 
              PRIMAR                  Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                      Secretar general 
                                  Jr. Matei Gheorghe-Mihai 

 
 
 
 
 
 
Stoeneşti,….iulie 2020 
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LEGISLATURA A-VII-A      PROIECT NR.40 
 

Anexa la HCL nr……/….iulie 2020 

   DENUMIRE                        
VENITURI  
 

   SUMA  
 
-mii lei- 
 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA 
-mii lei-  

Cap.42.02 
 Subventii de la  
bugetul de stat 
 
Subcap.42.02.28 
Subventii primite din 
Fondul de interventie 

 + 1266,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cap. 84.02 Transporturi si 
comunicatii 
Subcap.84020301 Drumuri si 
poduri 
 Art.20 bunuri si servicii 
 Art.71 cheltuieli de capital 
al.710101 constructii 
Investitia-Lucrari de punere in 
sigurantaa drumului comunal 
DC 156,Barlogu-Baile Govora 
(0,35 km)   

 + 1266,00 
 

TOTAL VENITURI  + 1266,00 
 

TOTAL CHELTUIELI     + 1266,00 

 

 
             INITIATOR 
                PRIMAR                                             Avizat pentru legalitate 
         Gheorghe Dumbravă                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                       Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
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Stoeneşti, …..iulie 2020 

 

 

 

 

 


