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NR.6071/09.09.2020 
                    APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 
 

REFERAT 
privitor la alegerea viceprimarului comunei Stoenești,județul Vâlcea 

 
Avand in vedere Incheierea Judecatoriei Horezu nr.829/13.10.2020 privind 

validarea mandatelor consilierilor locali declarati alesi, Incheierea Judecatoriei 
Horezu nr.945/02 noiembrie 2020 privind validarea mandat consilie local 
supleant precum și Ordinul Prefectului județului Vâlcea nr.646/28 octombrie 
2020 privitor la constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a 
Consiliului Local al comunei Stoenești, județul Vâlcea si tinand cont de 
prevederile art. 148 si art.152 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificări şi completări ulterioare, conform carora 
comunele au un viceprimar ales prin vot secret, cu majoritate absolută, din 
rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor 
locali, va solicit respectuos sa initiati un proiect de hotarare privind alegerea 
viceprimarului. 

De asemenea, va aduc la cunostinta urmatoarele: 
- la adoptarea hotărârii de alegere a viceprimarului participă şi votează şi 

consilierul local care candidează pentru această funcţie. 
 - viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de 
lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele 
primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din 
atribuţiile sale viceprimarului. 

 - pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de 
consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. Acestuia i 
se stabileşte o indemnizaţie lunară, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. 
(1) si anexa IX – litera C) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificări şi completări. 

- viceprimarului i se aplică incompatibilităţile prevăzute de art. 87 din 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificari si completări. 
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 - durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului 
consiliului local. In cazul în care mandatul consiliului local încetează sau 
încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 
ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate. 

Faţa de cadrul legal prezentat, va solicit sa initiati un proiect de hotarare 
privind alegerea viceprimarului din randul membrilor consiliului local 
stoenesti,județul Vâlcea . 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
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NR……………..../……………….2020 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la alegerea viceprimarului comunei Stoenești,județul Vâlcea 
 

Avand in vedere Incheierea Judecatoriei Horezu nr.829/13.10.2020 privind 
validarea mandatelor consilierilor locali declarati alesi, Incheierea Judecatoriei 
Horezu nr.945/02 noiembrie 2020 privind validarea mandat consilie local 
supleant precum și Ordinul Prefectului județului Vâlcea nr.646/28 octombrie 
2020 privitor la constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a 
Consiliului Local al comunei Stoenești, județul Vâlcea si tinand cont de 
prevederile art. 148 si art.152 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificări şi completări ulterioare, conform carora 
comunele au un viceprimar ales prin vot secret, cu majoritate absolută, din 
rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor 
locali, va supun spre dezbatere si aprobare  proiectul de hotarare privind 
alegerea viceprimaruluiin sedinta ordinara aferenta lunii noiembrie 2020. 

 
INIȚIATOR  

PRIMAR 
DUMBRAVĂ Gheorghe 
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NR………………/……………2020 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
 La proiectul de hotărâre privitor la alegerea viceprimarului comunei 

Stoenești,județul Vâlcea 
 

Avand in vedere Incheierea Judecatoriei Horezu nr.829/13.10.2020 privind 
validarea mandatelor consilierilor locali declarati alesi, Incheierea Judecatoriei 
Horezu nr.945/02 noiembrie 2020 privind validarea mandat consilie local 
supleant precum și Ordinul Prefectului județului Vâlcea nr.646/28 octombrie 
2020 privitor la constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a 
Consiliului Local al comunei Stoenești, județul Vâlcea si tinand cont de 
prevederile art. 148 si art.152 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificări şi completări ulterioare, conform carora 
comunele au un viceprimar ales prin vot secret, cu majoritate absolută, din 
rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor 
locali, va supun spre aprobare  proiectul de hotarare privind alegerea 
viceprimaruluiin sedinta ordinara aferenta lunii noiembrie 2020. 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
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Nr…….……/……..…..2020                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

privitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2020-

2021 
În conformitate cu prevederile art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea 

educației naționale,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale art.4 alin. (1) lit. c) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale 
nr.4619/2014   pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 
functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant 
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare și cu prevederile 
art.129,alin.2,lit.(d)  și alin.7,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,propun introducerea pe ordinea de zi , spre dezbatere şi aprobare 
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna noiembrie 
2020 , proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al comunei Stoeneşti în  Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale 
Stoeneşti pentru anul școlar 2020-2021. 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
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NR……….……./………………..……2020 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  Consiliul 
de Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2020-2021 

 
 

În conformitate cu prevederile art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea 
educației naționale,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale art.4 alin. (1) lit. c) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale 
nr.4619/2014   pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare 
a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, cu 
modificările şi completările ulterioare și cu prevederile art.129,alin.2,lit.(d)  și 
alin.7,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,propun spre 
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
din luna noiembrie 2020    proiectul de hotarare privitor la  desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  Consiliul de 
Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2020-2021. 

 
 
                                        INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă   
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NR……….……./………………2020 
 

 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  Consiliul 
de Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2020-2021 

 
 

În conformitate cu prevederile art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea 
educației naționale,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale art.4 alin. (1) lit. c) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale 
nr.4619/2014   pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 
functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant 
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare și cu prevederile 
art.129,alin.2,lit.(d)  și alin.7,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,propun aprobarea   proiectului de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  Consiliul de 
Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2020-2021, supus 
spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna noiembrie 2020. 

 
 
 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 
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NR……….……./………………..……2020 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND aprobarea restituirii sumelor ramase 
neutilizate după finalizarea lucrarilor ”Refacere drumuri de interes local afectate 
de inundatii din satele Stoenești ,Dobriceni, Bârlogu,Gruiu 
,Popesti,Suseni,Mogoșești și Budurăști,în comuna Stoenești, județul  Valcea”, în 
suma totală de 219.798,07 lei,primite din Fondul de  Interventie la dispoziția 
Guvernului 
 

În conformitate cu prevederile art. 3, din OUG nr.90/2017privind unele 
masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si 
prorogarea unor termene ,cu   modificările   si   completările   ulterioare,   ale 
Ordinului nr.2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2016 coroborate  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,propun spre dezbatere şi 
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
noiembrie 2020    proiectul de hotarare privitor la  aprobarea restituirii sumelor 
ramase neutilizate după finalizarea lucrarilor ”Refacere drumuri de interes local 
afectate de inundatii din satele 
Stoenești,Dobriceni,Bârlogu,Gruiu,Popesti,Suseni,Mogoșești și Budurăști,în 
comuna Stoenești,județul Valcea”,în suma totală de 219.798,07 lei,primite din 
Fondul de Interventie la dispoziția Guvernului. 

 
 
                                        INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă   
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NR……….……./………………2020 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND aprobarea restituirii sumelor ramase 
neutilizate după finalizarea lucrarilor ”Refacere drumuri de interes local afectate 
de inundatii din satele Stoenești ,Dobriceni, Bârlogu,Gruiu 
,Popesti,Suseni,Mogoșești și Budurăști,în comuna Stoenești, județul  Valcea”, în 
suma totală de 219.798,07 lei,primite din Fondul de  Interventie la dispoziția 
Guvernului 

 
În conformitate cu prevederile art. 3, din OUG nr.90/2017privind unele 

masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si 
prorogarea unor termene ,cu   modificările   si   completările   ulterioare,   ale 
Ordinului nr.2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2016 coroborate  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,propun aprobarea   
proiectului de hotărâre privind aprobarea restituirii sumelor ramase neutilizate 
după finalizarea lucrarilor ”Refacere drumuri de interes local afectate de 
inundatii din satele Stoenești,Dobriceni,Bârlogu,Gruiu,Popesti,Suseni,Mogoșești 
și Budurăști,în comuna Stoenești,județul Valcea”,în suma totală de 219.798,07 
lei,primite din Fondul de Interventie la dispoziția Guvernului, supus spre 
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna noiembrie 2020. 

 
 
 

Contabil  
Tatulescu Nicoleta 
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Nr…….……/……..…..2020                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

privitor la aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcții ale aparatului 
de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituțiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti 

 
În conformitate cu prevederile prevederile  art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, 

lit.(c),art.158 și art.546,lit.(l) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  cele ale 
art.III , art.VI din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modificările şi  completările ulterioare,propun introducerea 
pe ordinea de zi  spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului 
Local al comunei Stoeneşti din luna noiembrie 2020 , proiectul de hotarare 
privind aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcții ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituțiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, în sensul desfiintarii postului 
contractual de executie de sofer-tractor,treapta profesionala I,în cadrul 
Compartimentului Administrarea domeniului public și privat,gospodarie 
comunala,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stoenești, 
în prezent vacant și infiintarii  postului contractual de executie de consilier 
personal al viceprimarului,treapta profesionala I ,aflat în subordinea directa a 
acestuia, în cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Stoenești. 

 
Consilier achiziţii publice 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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NR……….……./………………..……2020 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcții ale aparatului 
de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituțiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti 

 
În conformitate cu prevederile prevederile  art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, 

lit.(c),art.158 și art.546,lit.(l) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  cele ale 
art.III , art.VI din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modificările şi  completările ulterioare,propun spre 
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna noiembrie 2020 , proiectul de hotarare privind aprobarea 
modificării  organigramei şi statului de funcții ale aparatului de specialitate al 
primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti, în sensul desfiintarii postului contractual 
de executie de sofer-tractor,treapta profesionala I,în cadrul Compartimentului 
Administrarea domeniului public și privat,gospodarie comunala,din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoenești, în prezent vacant și 
infiintarii  postului contractual de executie de consilier personal al 
viceprimarului,treapta profesionala I ,aflat în subordinea directa a acestuia, în 
cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Stoenești. 

 
 
                                        INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă   
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NR……….……./………………2020 
 

 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcții ale aparatului 
de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituțiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti 

 
În conformitate cu prevederile prevederile  art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, 

lit.(c),art.158 și art.546,lit.(l) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  cele ale 
art.III , art.VI din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modificările şi  completările ulterioare,propun spre  
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
noiembrie 2020 , proiectul de hotarare privind aprobarea modificării  
organigramei şi statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti, în sensul desfiintarii postului contractual de executie de 
sofer-tractor,treapta profesionala I,în cadrul Compartimentului Administrarea 
domeniului public și privat,gospodarie comunala,din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoenești, în prezent vacant și infiintarii  
postului contractual de executie de consilier personal al viceprimarului,treapta 
profesionala I ,aflat în subordinea directa a acestuia, în cadrul  aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoenești. 
 

Consilier achiziţii publice 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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REFERAT 

privitor la modificarea  și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Stoenești nr.12/17.02.2020  privitor la stabilirea salariilor de baza 
pentru funcțiile publice  și personalul  contractual din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
 

În conformitate cu prevederile art.11 şi art.38 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) 
coroborat cu anexa VIII, cap.I lit.A pct.III și cap.II lit A pct.IV din Legea - cadru 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, 
coroborate cu cele ale  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/2017 privind 
modificarea si completarea Codului fiscali în vederea  asigurarii transferului 
contributiilor asigurarilor sociale de la angajator la angajat, ale Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.90/2017 privind unele masuri fiscal bugetare, 
modificarea și  completarea unor acte normative și  prorogarea unor termene, si  
ale Hotararii Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim 
brut pe tara garantat in plata  și cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. a)  și  
alin.(3) lit.c) şi alin.(4) lit.a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale 
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi  spre dezbatere şi aprobare în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna noiembrie 
2020 , proiectul de hotarare privind modificarea  și completarea anexei nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.12/17.02.2020  privitor la 
stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice  și personalul  contractual 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi 
instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, în sensul 
stabilirii salariului de baza pentru postul contractual de executie de consilier 
personal al viceprimarului la suma de 3280 lei,gradatia de vechime 0. 

 
Consilier achiziţii publice 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
 

http://idrept.ro/00023385.htm


 
 

 

          

                   

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 modificarea  și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Stoenești nr.12/17.02.2020  privitor la stabilirea salariilor de baza 
pentru funcțiile publice  și personalul  contractual din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti 

 
În conformitate cu prevederile art.11 şi art.38 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) 

coroborat cu anexa VIII, cap.I lit.A pct.III și cap.II lit A pct.IV din Legea - cadru 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, 
coroborate cu cele ale  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/2017 privind 
modificarea si completarea Codului fiscali în vederea  asigurarii transferului 
contributiilor asigurarilor sociale de la angajator la angajat, ale Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.90/2017 privind unele masuri fiscal bugetare, 
modificarea și  completarea unor acte normative și  prorogarea unor termene, si  
ale Hotararii Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim 
brut pe tara garantat in plata  și cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. a)  și  
alin.(3) lit.c) şi alin.(4) lit.a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale 
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului 
Local al comunei Stoeneşti din luna noiembrie 2020 , proiectul de hotarare 
privind modificarea  și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Stoenești nr.12/17.02.2020  privitor la stabilirea salariilor de baza 
pentru funcțiile publice  și personalul  contractual din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti. 

 
                                        INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă   

http://idrept.ro/00023385.htm


 
 

 

          

                   

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 AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la modificarea  și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Stoenești nr.12/17.02.2020  privitor la stabilirea salariilor de baza 
pentru funcțiile publice  și personalul  contractual din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti 

 
În conformitate cu prevederile art.11 şi art.38 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) 

coroborat cu anexa VIII, cap.I lit.A pct.III și cap.II lit A pct.IV din Legea - cadru 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, 
coroborate cu cele ale  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/2017 privind 
modificarea si completarea Codului fiscali în vederea  asigurarii transferului 
contributiilor asigurarilor sociale de la angajator la angajat, ale Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.90/2017 privind unele masuri fiscal bugetare, 
modificarea și  completarea unor acte normative și  prorogarea unor termene, si  
ale Hotararii Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim 
brut pe tara garantat in plata  și cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. a)  și  
alin.(3) lit.c) şi alin.(4) lit.a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale 
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
ulterioare,propun spre  aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna noiembrie 2020 , proiectul de hotarare privind 
modificarea  și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Stoenești nr.12/17.02.2020  privitor la stabilirea salariilor de baza pentru 
funcțiile publice  și personalul  contractual din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti. 
 

Consilier achiziţii publice 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 

 

http://idrept.ro/00023385.htm


 
 

 

          

                   

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                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

privitor la alocarea sumei  totale de 12.800 lei din bugetul local al comunei 
Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2020 
 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(b) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,propun introducerea pe ordinea 
de zi  spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna noiembrie 2020 , proiectul de hotarare privind 
alocarea sumei  totale de 12.800 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti 
pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani de căsătorie 
neîntrerupta  şi tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2020,conform tabelelor 
anexate: 

Familii  care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta şi au  
domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2020: 

Nr 
crt 

Numele si prenumele Satul Suma-lei 

1. Pletea Victor si Magdalena Stoenesti 400 

2. Diaconu Constantin si Elena Neghinesti 400 

3. Sîrbu Constantin si Maria Stoenesti 400 

4. Dragan Mihai si Elena Piscu Mare 400 

10 TOTAL  1.600 

 
Tineri  care au împlinit 18 ani şi au  domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2020 

 

Nr 
crt 

Numele si prenumele Data 
nasterii 

Comuna  Suma-lei 

1. Popescu Nicolae-Alexandru 02.02.2002 Stoeneşti 400 

2. Georgescu Ionut Sebastian 09.01.2002 Stoeneşti 400 

3. Chelcea George Alin 16.01.2002 Stoeneşti 400 

4. Cojocaru Eduard Marian 25.08.2002 Stoeneşti 400 

5 Oneata Alin Alexandru 12.10.2002 Stoeneşti 400 

6 Mija Robert Mihail 19.01.2002 Stoeneşti 400 



 
 

 

          

                   

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 

7 Bodescu   Roxana  Maria 27.07.2002 Stoeneşti 400 

8 Ungureanu  Maria Roxana 01.07.2002 Stoeneşti 400 

9 Copala  Andreea Maria 24.11.2002 Stoeneşti 400 

10 Barbu Alexandru Gheorghe 24.12.2002 Stoeneşti 400 

11 Udrea Petronia 29.06.2002 Stoeneşti 400 

12 Pasare Nicoleta 07.03.2002 Stoeneşti 400 

13 Dolofan Elena Alexandra 21.06.2002 Stoeneşti 400 

14 Manea Stefan Emilian 27.12.2002 Stoeneşti 400 

15 Vaduva Adelin 01.05.2002 Stoeneşti 400 

16 Pelesca Petre Silvian 28.06.2002 Stoeneşti 400 

17 Vulcu Catalin Florian 10.11.2002 Stoeneşti 400 

18 Fulgu Maria Elena 11.09.2002 Stoeneşti 400 

19 Marcu Marian 24.08.2002 Stoeneşti 400 

20 Nicula Elena Diana 24.07.2002 Stoeneşti 400 

21 Popescu Elena Cristina 19.06.2002 Stoeneşti 400 

22 Tanasoaica Danut Adrian 03.02.2002  Stoeneşti 400 

23 Boharu Marian Cristian 24.12.2002 Stoeneşti 400 

24 Moraru Ciochina Elena 07.02.2002 Stoeneşti 400 

25 Antonie Stefan Nicu 03.07.2002 Stoeneşti 400 

26 Popa Constantin Marian  29.11.2002 Stoeneşti 400 

27 Filker Stefania 20.06.2002 Stoeneşti 400 

28 Constantinescu Elena Florina 18.05.2002 Stoeneşti 400 

 TOTAL   11.200 

         
 

Consilier achiziţii publice 
Dumitrescu Gheorghe-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 alocarea sumei  totale de 12.800 lei din bugetul local al comunei 
Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2020 

 
În conformitate cu prevederile art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(b) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,propun spre dezbatere şi 
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
noiembrie 2020 , proiectul de hotarare privind alocarea sumei  totale de 
12.800 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti pentru recompensarea 
familiilor  care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au 
împlinit 18 ani în anul 2020,conform tabelelor anexate: 

Familii  care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta şi au  
domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2020: 

Nr 
crt 

Numele si prenumele Satul Suma-lei 

1. Pletea Victor si Magdalena Stoenesti 400 

2. Diaconu Constantin si Elena Neghinesti 400 

3. Sîrbu Constantin si Maria Stoenesti 400 

4. Dragan Mihai si Elena Piscu Mare 400 

10 TOTAL  1.600 

 
Tineri  care au împlinit 18 ani şi au  domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2020 

 

Nr 
crt 

Numele si prenumele Data 
nasterii 

Comuna  Suma-lei 

1. Popescu Nicolae-Alexandru 02.02.2002 Stoeneşti 400 

2. Georgescu Ionut Sebastian 09.01.2002 Stoeneşti 400 

3. Chelcea George Alin 16.01.2002 Stoeneşti 400 

4. Cojocaru Eduard Marian 25.08.2002 Stoeneşti 400 

5 Oneata Alin Alexandru 12.10.2002 Stoeneşti 400 

6 Mija Robert Mihail 19.01.2002 Stoeneşti 400 

7 Bodescu   Roxana  Maria 27.07.2002 Stoeneşti 400 

8 Ungureanu  Maria Roxana 01.07.2002 Stoeneşti 400 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
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web site: www.primaria-stoenesti.ro 

9 Copala  Andreea Maria 24.11.2002 Stoeneşti 400 

10 Barbu Alexandru Gheorghe 24.12.2002 Stoeneşti 400 

11 Udrea Petronia 29.06.2002 Stoeneşti 400 

12 Pasare Nicoleta 07.03.2002 Stoeneşti 400 

13 Dolofan Elena Alexandra 21.06.2002 Stoeneşti 400 

14 Manea Stefan Emilian 27.12.2002 Stoeneşti 400 

15 Vaduva Adelin 01.05.2002 Stoeneşti 400 

16 Pelesca Petre Silvian 28.06.2002 Stoeneşti 400 

17 Vulcu Catalin Florian 10.11.2002 Stoeneşti 400 

18 Fulgu Maria Elena 11.09.2002 Stoeneşti 400 

19 Marcu Marian 24.08.2002 Stoeneşti 400 

20 Nicula Elena Diana 24.07.2002 Stoeneşti 400 

21 Popescu Elena Cristina 19.06.2002 Stoeneşti 400 

22 Tanasoaica Danut Adrian 03.02.2002  Stoeneşti 400 

23 Boharu Marian Cristian 24.12.2002 Stoeneşti 400 

24 Moraru Ciochina Elena 07.02.2002 Stoeneşti 400 

25 Antonie Stefan Nicu 03.07.2002 Stoeneşti 400 

26 Popa Constantin Marian  29.11.2002 Stoeneşti 400 

27 Filker Stefania 20.06.2002 Stoeneşti 400 

28 Constantinescu Elena Florina 18.05.2002 Stoeneşti 400 

 TOTAL   11.200 

         
                                        INITIATOR 

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 AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la alocarea sumei  totale de 12.800 lei din bugetul local al comunei 
Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2020 

 
În conformitate cu prevederile art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(b) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,propun spre  aprobare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna noiembrie 2020 , 
proiectul de hotarare privind alocarea sumei  totale de 12.800 lei din bugetul 
local al comunei Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 
de ani de căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2020. 
 

Consilier achiziţii publice 
Dumitrescu Gheorghe-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                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

privitor la aprobarea  cheltuielilor în suma de  15.000 lei  din bugetul local al 
comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul 2020 
 
 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.4,lit.(a) din OUG nr.57/2020 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,propun 
introducerea pe ordinea de zi  spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna noiembrie 2020 , proiectul de 
hotarare privind aprobarea  cheltuielilor în suma de  15.000 lei  din bugetul local 
al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul 2020,cu 
respectarea regimului juridic al achizitiilor publice. 

 
 

Consilier achiziţii publice 
Dumitrescu Gheorghe-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  cheltuielilor în suma de  15.000 lei  din bugetul local al 
comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul 2020 
 
 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.4,lit.(a) din OUG nr.57/2020 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,propun spre 
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
din luna noiembrie 2020 , proiectul de hotarare privind aprobarea  cheltuielilor în 
suma de  15.000 lei  din bugetul local al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea 
“Pomului  de iarna “ în anul 2020,cu respectarea regimului juridic al achizitiilor 
publice. 
         

                                        INITIATOR 
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 AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la aprobarea  cheltuielilor în suma de  15.000 lei  din bugetul local al 
comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul 2020 
 
 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.4,lit.(a) din OUG nr.57/2020 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,propun spre 
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
noiembrie 2020 , proiectul de hotarare privind aprobarea  cheltuielilor în suma 
de  15.000 lei  din bugetul local al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea 
“Pomului  de iarna “ în anul 2020,cu respectarea regimului juridic al achizitiilor 
publice. 

 
 

Consilier achiziţii publice 
Dumitrescu Gheorghe-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                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

privitor la: aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie 
(DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rezultati in urma 

intocmirii DALI, pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in 
siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, pct.Jgheabu”  

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) si alin.7, 
lit.(h) 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 ; 
 Luand in considerare prevederile HG nr.718/2020 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; 
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 2 777 750 LEI 

DIN CARE C+M 2 513 940 LEI 

INDICATORI TEHNICI:  
Situatia proiectata urmareste consolidarea bazinelor de apa in punctul Jgheabu 
si amenajarea drumului de acces 
-Lungime drum     -1.250 m 
-Latime drum     -3 m 
-Rigola ramforsata     -350 m 
-Podet tabla cutata L=4,6 m   -1 buc 
-Podet table cutata L=3,35 m   -1 buc 
-Zid sprijin la bazine fundat pe ramforti    -L=60 m 
-Sant pereat elastic     -L=1250 m 
-Plantatie pe versanti cu salcami  -5000 bucati 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 
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Durata de realizare: 24 luni 
 

Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi, spre 
aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna noiembrie 
2020, Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), a indicatorilor 
tehnico-economici si a devizului general rezultati in urma intocmirii DALI, pentru 
obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a bazinelor de apa 
din satul Piscu Mare, pct.Jgheabu”. 

 

 
 

Consilier achiziţii publice 
Dumitrescu Gheorghe-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 Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie 
(DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rezultati in urma 

intocmirii DALI, pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in 
siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, pct.Jgheabu”  

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) si alin.7, 
lit.(h) 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 ; 
 Luand in considerare prevederile HG nr.718/2020 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; 
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 2 777 750 LEI 

DIN CARE C+M 2 513 940 LEI 

INDICATORI TEHNICI:  
Situatia proiectata urmareste consolidarea bazinelor de apa in punctul Jgheabu 
si amenajarea drumului de acces 
-Lungime drum     -1.250 m 
-Latime drum     -3 m 
-Rigola ramforsata     -350 m 
-Podet tabla cutata L=4,6 m   -1 buc 
-Podet table cutata L=3,35 m   -1 buc 
-Zid sprijin la bazine fundat pe ramforti    -L=60 m 
-Sant pereat elastic     -L=1250 m 
-Plantatie pe versanti cu salcami  -5000 bucati 
 



 
 

 

          

                   

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 

Durata de realizare: 24 luni 
 

Fata de cele prezentate va supun spre dezbatere și  aprobare, in Sedinta 
de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna noiembrie 2020, Documentatia 
de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si 
a devizului general rezultati in urma intocmirii DALI, pentru obiectivul de 
investitii: “Lucrari de punere in siguranta a bazinelor de apa din satul 
Piscu Mare, pct.Jgheabu”. 

 

 
         

                                        INITIATOR 
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 AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie 
(DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rezultati in urma 

intocmirii DALI, pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in 
siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, pct.Jgheabu”  

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) si alin.7, 
lit.(h) 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 ; 
 Luand in considerare prevederile HG nr.718/2020 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; 
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI CU TVA 

TOTAL GENERAL 2 777 750 LEI 

DIN CARE C+M 2 513 940 LEI 

INDICATORI TEHNICI:  
Situatia proiectata urmareste consolidarea bazinelor de apa in punctul Jgheabu 
si amenajarea drumului de acces 
-Lungime drum     -1.250 m 
-Latime drum     -3 m 
-Rigola ramforsata     -350 m 
-Podet tabla cutata L=4,6 m   -1 buc 
-Podet table cutata L=3,35 m   -1 buc 
-Zid sprijin la bazine fundat pe ramforti    -L=60 m 
-Sant pereat elastic     -L=1250 m 
-Plantatie pe versanti cu salcami  -5000 bucati 
 



 
 

 

          

                   

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 

Durata de realizare: 24 luni 
 

Fata de cele prezentate propun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local 
al Comunei Stoenesti din luna noiembrie 2020, Documentatia de Avizare a 
Lucrarilor de Interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului 
general rezultati in urma intocmirii DALI, pentru obiectivul de investitii: “Lucrari 
de punere in siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, 
pct.Jgheabu”. 

 

 
 
 

Consilier achiziţii publice 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


