
 

 
 

          

                   

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

LEGISLATURA A VIII-A        PROIECT NR.32 

HOTĂRÂREA NR…… 

PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 

2021 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….05.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 14/20 aprilie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Buliga Nicolae-Cristian ,pentru 
perioada mai-iulie 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 2021; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr……./…….05.2021  prin care 
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

Ținând cont de adresa nr.VLG_STZ_6639/22.04.2021 a Administrației 
Judetene a Finantelor Publice Vâlcea ,inregistrata la Primăria comunei Stoenești  
sub nr.3343/26.04.2021 prin care se comunica repartizarea pe unitati 
administrative teritorile a sumelor defalcate din TVA din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2021, actualizate in baza Hotararii Consiliului Judetean 
Valcea nr. 94/21.04.2021 privind repartizarea pe U.A.T. a sumelor defalcate din 
TVA pentru finantarea drumurilor judetene si comunale, precum si Hotararii 
Consiliului Judetean Valcea nr. 93/21.04.2021 privind repartizarea pe Uat a 
sumelor din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea,fiind  repartizate 
localitatii noastre suma de 295 mii lei pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala,precum și pentru cheltuielile de functionare care nu se pot 
finanta din veniturii proprii  și suma de 38 mii lei pentru finantarea cheltuielilor 
privind drumurile judetene și comunale pe anul 2021; 

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…../………2021    întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 
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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.15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021,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 

HOTĂRÂRE: 

 

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

pentru anul 2021, 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,….mai 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.32 
Anexa la HCL nr……/….05.2021 

   DENUMIRE                        
VENITURI  
 

   SUMA  
 
-mii lei- 
 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA 
-mii lei-  

040205 Sume def.din 
impozitul pe venit din 
cota de 6 % fond la 
dispozitia Consiliului 
judetean    
 
 
110205 Sume def.din 
TVA drumuri  

  
+ 295,00 
 
 
 
 
 
 + 38,00 

Cap.70.02 Servicii si dezv 
publica 
Subcap.70020501 
Alimentare cu apa 
Art.58 proiecte cu finantare 
externa 
nerambursabila 
Infiintare sisteme centralizate 
de alimentare cu apa si  satele 
Piscu 
Mare,Neghinesti,Deleni,Popesti 
si Gruiu 
al.580403 cheltuieli neeligibile 
 
Cap.84.02 Transporturi si 
comunicatii 
Subcap.84020301 Drumuri si 
poduri 
 Art.20 bunuri si servicii  
al.200130 alte bunuri si prestari 
servicii 
 
 
 

  + 295,00 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 + 38,00 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL VENITURI  + 333,00 
 

TOTAL CHELTUIELI     + 333,00 

 
             INITIATOR 
                PRIMAR                                             Avizat pentru legalitate 
         Gheorghe Dumbravă                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                       Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
Stoeneşti, …..mai 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.33 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici si a devizului general rezultați in urma întocmirii Studiului de 
Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: “Amenajare parc de recreere in 
satul Dobriceni, comuna Stoenești , judeţul Vâlcea” 
 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….05.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 14/20 aprilie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Buliga Nicolae-Cristian ,pentru 
perioada mai-iulie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  Primarului 
comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2021  si  Raportul  de  
resort   al  compartimentul Achiziţii publice și resurse umane  prin care se 
propune aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si 
a devizului general rezultați in urma întocmirii Studiului de Fezabilitate, pentru 
obiectivul de investitii: “Amenajare parc de recreere in satul Dobriceni, 
comuna Stoenești , judeţul Vâlcea”; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr…….05.2021  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.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 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; 
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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   Studiul de Fezabilitate,indicatorii tehnico-economici si  

devizului general rezultați in urma întocmirii Studiului de Fezabilitate, pentru 
obiectivul de investiții: “Amenajare parc de recreere in satul Dobriceni, 
comuna Stoenești , judeţul Vâlcea”, după cum urmeză: 
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  

 LEI FARA  TVA LEI CU  TVA 

TOTAL GENERAL 79.911,09  95.094,20 

DIN CARE C+M 61.561,28 73.257,93 

INDICATORI TEHNICI:  
-Suprafata teren= 284,08 mp 
-Suprafata construita= 213,40 mp 
-Suprafata spatiu verde= 130,2 mp 
-Suprafata alei asfalt= 150,1 mp 
-Rigola betonata 20 ml 
-Imprejmuire parc 28.5 ml plasa 
-Imprejmuire parc 28.5 ml confectie metalica 
-Poarta acces = 4 ml 
Durata estimata de realizare a investitiei  este de 1 de o luna. 

Art.2 Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției, potrivit legii. 

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 Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul 
de investiții: “Amenajare parc de recreere in satul Dobriceni, comuna 
Stoenești , judeţul Vâlcea 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 
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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,….mai 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.33 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA:  aprobarea prelungirii pana la data de 14.12.2021 a Scrisorii de 

garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 399/11.08.2017 in suma de 3.967.481 lei in 

vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 

3.967.481 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului 

“PROIECT INTEGRAT: 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 CENTRALZAT 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 PRISCU MARE, 

NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA STOENESTI, JUDETUL 

VALCEA”, com. STOENESTI, jud. VALCEA, in baza contractului de finantare 

nerambursabila nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata unui 

comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM 

SA IFN 

 
  

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….05.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 14/20 aprilie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Buliga Nicolae-Cristian ,pentru 
perioada mai-iulie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  

Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2021  si  

Raportul  de  resort   al compartimentului Achiziţii publice și resurse umane  

prin care se propune aprobarea prelungirii pana la data de 14.12.2021 a 

Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 399/11.08.2017 in suma de 

3.967.481 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a 

avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 
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proiectului “PROIECT INTEGRAT: 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 CENTRALZAT 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 PRISCU MARE, 

NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA STOENESTI, JUDETUL 

VALCEA”, com. STOENESTI, jud. VALCEA, in baza contractului de finantare 

nerambursabila nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata unui 

comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM 

SA IFN; 

Ținând cont de  de prevederile art. 4, alin.5 si alin.(6) din Contractul de 
finanțare  nr. nr.C0720AM00021644000390/14.06.2017 semnat intre AGENTIA 
DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT-România  si Comuna  
Stoeneşti , conform căruia beneficiarul este obligat sa depună o garanție 
financiara, care sa acopere suma solicitata in avans in procent de 100% , 
eliberata de către o instituție financiar  bancara sau nebancara; Având in vedere 
Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se propune admiterea 
proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr………/…….05.2021 întocmit de secretarul general comunei Stoeneşti ; 

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

În conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(b) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.9,lit.(a ) din OUG nr.64/2009 privind 
gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenta, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art.14,alin.1,lit.(d) din HG nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările şi completările 
ulterioare,ale Ordonanței de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor 
masuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul National 
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de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spațiului rural prin 
creșterea calității vieții si diversificării economiei in zonele rurale, ale art.8,alin.2 
din  H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea 
Ordonanței de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru 
stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare 
Rurala si ale prevederilor art.1,art.3 ,lit.(a) și art.4,alin.1 din OUG nr. 79/2009 
privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul 
European de garantare agricola, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, 
coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al 
comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala 
acordat din FEADR, cu modificările si completările ulterioare; 

 În baza art.139, alin.2,lit.(b) şi şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu … voturi pentru şi ….voturi împotriva …., adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aproba solicitarea prelungirii  pana la data de 14.12.2021 a 

Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 399/11.08.2017 in suma de 
3.967.481 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a 
avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 
proiectului “PROIECT INTEGRAT: 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 CENTRALZAT 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 PRISCU MARE, 
NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA STOENESTI, JUDETUL 
VALCEA”, com. STOENESTI, jud. VALCEA, in baza contractului de finantare 
nerambursabila nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata unui 
comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM 
SA IFN, in favoarea AFIR. 

Art. 2. Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii 
de garantie acordata de Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN. 
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Art.3. 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,….mai 2021 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE  
CONSILIULUI LOCAL NR. ...…/............1 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei 
responsabile sa efectueze 
procedura 

1 2 3 

Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ absoluta  □ calificata2 .../.../...........   

Comunicarea catre primar2) .../.../............   

Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile 
se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile 
lucratoare de la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la 
data comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se 
adreseaza.“ 
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