CONSILIUL LOCAL AL 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

LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.11

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 ……..11.2020, la care participă un număr de …
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 1/13.11.2020 a Consiliului Local a fost
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu ,pentru perioada
noiembrie 2020- ianuarie 2021;
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.7877/02.12.2020 prin care
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al
primarului comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul
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…../………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 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele
publice
locale,cu
modificările
si
completările ulterioare, ale Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pentru
anul 2020,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;
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
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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
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti,….decembrie 2020

Avizează pentru legalitate
Secretar general
Jr. Matei Gheorghe-Mihai
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LEGISLATURA A VIII-A
PROIECT NR.11
Anexa la HCL nr……/….12.2020
DENUMIRE
VENITURI
300530 Alte venituri
din concesiuni și
inchirieri

SUMA

DENUMIRE CHELTUIELI

SUMA
-mii lei-

Cap.51.02 Autoritati
publice
Art.20 Bunuri și servicii
Al.203030 Alte cheltuieli cu
bunuri și servicii
-organizare pom de iarna

+15,00

-mii lei+ 140,00

Cap.68.02 Asigurari și
asistenta sociala
Subcap.68021501 Ajutor
social
Art.57 Asistenta sociala
Al.570201 Ajutoare sociale în
numerar

+12,80

Cap.70.02 Servicii și dezv.
publica
Subcap.700207 Iluminat
public
Art.71 Cheltuieli de capital
Al.710101 Constructii
-Modernizare sistem de iluminat
public cu led

+61,20

Cap.54.02.50 Alte servicii
publice generale
Art.10 Cheltuieli de capital
Art.20 bunuri și servicii

+8,00

Cap.74.02 Protectia
mediului
Art.71 Cheltuieli de capital
Al.710101 Constructii
-Realizare bransamenta
trifazate pentru statiile de
pompare aferente investitiei

+43,00
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”Extindere retea de canalizare
menjera în comuna Stoenesti”
Cap.650250 Alte cheltuilei
în domeniul invatamantului
Art.58.04 Programe din FEADR
Al.580402 Finantare externa
nerambursabila
Art.58.01 Programe din FEADR
Al.58010 Finantare nationala
Al.580102 Finantare externa
nerambursabila
Investitia ””Modernizare și
extindere Scoala Stoenesti”

TOTAL VENITURI + 140,00

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti, …..noiembrie 2020

TOTAL CHELTUIELI

- 85,00
+20,00
+65,00

+ 140,00

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Jr. Matei Gheorghe-Mihai
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LEGISLATURA A-VII-A

PROIECT NR.12

HOTĂRÂREA NR….
PRIVITOR LA: aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2021-2022

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de….12.2020, la care participă un număr de … consilieri
din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 1/13.11.2020 a Consiliului Local a fost
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu ,pentru perioada
noiembrie 2020- ianuarie 2021;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat sub nr……../…………2020 si
Raportul de resort al compartimentului juridic prin care propune
aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2021-2022;
Ținând cont de adresa nr.882/03.12.2020
a Scolii Gimnaziale
Stoeneşti prin s-a aprobat în Consiliul Profesoral și în
Consiliului de
Administrație al Scolii Gimnaziale Stoeneşti reteaua scolara din localitatea
Stoeneşti pentru anul școlar 2021-2022;
Având în vedere referatul înregistrat la nr……...12.2020 prin care
compartimentul juridic propune aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar
2021-2022;
Având în vedere adresa nr. ……../…….2020 prin care Inspectoratul
Şcolar Județean Vâlcea acorda avizul conform pentru organizarea Reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti,
pentru anul şcolar 2021-2022;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care
se propune admiterea Proiectului de hotărâre;
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Văzând Raportul de avizare a legalităţii Proiectului de hotărâre
înregistrat la nr……/….12.2020 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.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2,
art.19,alin.1-4, art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea
educaţiei naţionale,coroborate cu prevederile H.G. nr. 72/2013 privind
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard
per elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per
elev/preșcolar,cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile
art.24 si art.25,alin.1 din ORDINUL Nr. 5599/21.09.2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru
invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari,
prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de
invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022;
În baza art.139, alin.1 şi art.196.alin.1,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi
împotrivă, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă Proiectul Rețelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2021-2022,
după cum urmează:
1 Școala Gimnazială Stoeneşti,sat
Unitate cu
Stoeneşti,comuna Stoeneşti
personalitate
juridica(PJ)
2 Grădinița cu program normal Stoeneşti,sat Structura arondata(AR)
Stoeneşti, comuna Stoeneşti
3 Grădinița cu program normal Dobriceni,sat Structura arondata(AR)
Dobriceni, comuna Stoeneşti
Art.2 Cheltuielile de personal vor fi calculate conform costului
standard corelat cu numărul de elevi școlarizați,iar pentru cheltuielile de
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personal neacoperite,Consiliul Local al comunei Stoenești nu se poate
angaja în asigurarea diferențelor de fonduri.
Art.3 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri, iar secretarul general al
comunei va asigura
comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti,
directorului
unităţii
şcolare
cu
personalitate
juridica
menţionate,Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea şi şi aducerea la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de
internet www.primaria-stoenesti.ro.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti,….decembrie 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

