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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.53 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Stoeneşti în  Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru 
anul școlar 2020-2021 

 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de….09.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru perioada 
august-octombrie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2021 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului juridic   prin care propune 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 
2021-2022;  

Având în vedere  referatul nr………/…..09.2021  prin care 
Compartimentului juridic   prin care propune desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  Consiliul de Administraţie al Scolii 
Gimnaziale Stoeneşt pentru anul școlar 2021-2022; 

Tinand cont de adresa Scolii Gimnaziale Stoenesti 
nr.531/06.09.2021,inregistrata la sediul institutiei noastre sub 
nr.6676/06.09.2021, prin care solicita desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  Consiliul de Administraţie al Scolii 
Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2021-2022; 
   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……../…..09.2021 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.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 
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art.129,alin.2,lit.(d)  și alin.7,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.1 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 desemnarea domnului(doamnei) ……….…,consilier 
local,ca reprezentant al Consiliului Local Stoeneşti  în Consiliul de 
Administraţie al Scolii  Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2021-2022  . 
 Art. 2 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, unităţilor şcolare  de 
pe raza localităţii Stoeneşti,persoanei nominalizate  şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet 
www.primaria-stoenesti.ro. 
 
 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … septembrie  2021 
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LEGISLATURA  A VIII-A                                                   PROIECT NR.54 
 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: atestarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea  
 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….09.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru 
perioada august-octombrie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr…./…….2021 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentului Juridic  prin care propune 
atestarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Stoeneşti,județul Vâlcea  în sensul modificarii poziției nr. 12, secțiunea I 
„Bunuri imobile”,  din inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Stoenești, județul Vâlcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
14/1999, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 72 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al 
județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, dat fiind faptul că poziția nr. 
269 “Grădiniță Dobriceni”  la secțiunea I  “Bunuri imobile” a fost 
abrogată,prin trecerea clădirii in domeniul privat in vederea demolarii si 
construirii unui nou imobil ,cu aceeasi destinatie , fara a fi completat ulterior 
inventarul domeniului public cu acest imobil-construcție, constatându-se,de 
asemenea , că la poziția nr.12 este înscris bunul imobil “teren aferent 
Grădiniței Dobriceni”, astfel în inventar a rămas înscris doar terenul fără 
construcție, potrivit investiției realizate conform contractul de finanțare nr. 
C1920072G215744004377  privitor la  realizarea obiectului de investitii 
”Construire Grădiniță parter,cu program normal ,satul Dobriceni,comuna 
Stoenești,județul Vâlcea ” și  a Procesul-verbal  de receptie la terminarea 
lucrarilor nr.8047/19.11.2019  intocmit de comisia constituita în acest sens, 
care  a decis admiterea recepției la terminarea lucrărilor;  

Având în vedere faptul că, bunul imobil nu face obiectul unor cereri 
de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse 
în temeiul actelor normative privind fondul funciar, respectiv cele care 
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de 
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statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt 
grevate de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu; 

Văzând Procesul-verbal inregistrat sub nr………/…………2021 prin care 
Comisia specială de inventariere a domeniului public si privat al  Comunei 
Stoenești constituita prin Dispozitia primarului nr.84/15 iunie 2020 a propus 
modificarea poziției nr. 12, secțiunea I „Bunuri imobile”,  din inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stoenești, județul Vâlcea, 
însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/1999, cu modificările și 
completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 72 la Hotărârea Guvernului nr. 
1362/2001, privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și 
al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Având  in  vedere  Rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  reunite  prin  
care  se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Ținând  cont de declarația pe propria răspundere a secretarului general 
al comunei Stoenești potrivit careia  bunul în cauză nu face obiectul unor 
litigii la momentul adoptarii hotărârii;  

Văzând Raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…../………2021    întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

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

Tinand cont de Punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației nr.MDLPA-70351/DPFBL-2911/03.08.2021 și 
înregistrat la registratura Primăriei comunei Stoenesti  sub nr. 
6085/18.08.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 129  alin.2 lit. c) și alin.6 , art.286-
art.288, art. 289, alin.(5), alin.(6) ,art.290 și art. 607 alin. (4) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărâri Guvernului nr. 
392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al oraselor, al 
municipiilor și al județelor; 

  În temeiul dispozitiilor art 139 alin. (1) și (3) lit. g) si art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu….voturi 
pentru şi…..voturi împotrivă, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
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Art.1 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Stoenești, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/23.09.1999, cu 
modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 72 la 
Hotărarea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public 
al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 
județul Vâlcea, la Secțiunea I “Bunuri imobile”,poziția nr.12 se  
modifică,după cum urmează: 

- coloana 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “(1.6.2.)”; 
- coloana 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 

“(Grădiniță)”; 
- coloana 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “(Teren 

intravilan - nr.cadastral 35352, descriptive:  ST=1.225 m.p, vecinătăți: 

la Nord: proprietate particulară(Nr.cadastral 36135), la Vest Strada 

Căminului, la Sud Strada Suseni, la Est proprietate particulară(Nr. 

cadastral 35136); Construcție P – nr. cadastral 35352-C2, suprafața 

construită/suprafața desfășurată 309 m.p., edificată in anul 2019, 

adresa: comuna Stoenești, satul Dobriceni, strada Căminului,nr.2, 

județul Vâlcea)”; 

- coloana 4 “Anul dobândirii/ și sau al dării în folosință” va avea 

următorul cuprins: “( 2019)”; 

- coloana 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 

“(1.274,873 mii Ron)”; 

- coloana 6 “ Situatia juridica actuală” va avea următorul cuprins: “( 

Autorizația de construire nr.11/09.11.2018,Procesul-verbal  de receptie 

la terminarea lucrarilor nr.8047/19.11.2019  , cartea funciară nr. 35352 

Stoenești). Terenurile si cladirile  Scolii Gimnaziale Stoenești (PJ), fac 

parte din domeniul public al Comunei Stoenesti si sunt administrate de 

catre Consiliul Local al comunei Stoenesti. Celelalte componente ale 

bazei materiale sunt de drept proprietatea acesteia si sunt administrate 

de catre consiliul de administratie, conform legislatiei in vigoare”. 

Art.2 Inventarul astfel  modificat și completat conform art.1,constituie 

anexa la Statutul Comunei Stoenești și se publica pe pagina de internet a 

institutiei,www.primaria-stoenesti.ro,la sectiunea dedicata statutului comunei 

,precum și în monitorul ofical local. 

Art.3 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate şi 
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Compartimentului Juridic,  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. 

 
      INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                          Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … septembrie  2021 
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LEGISLATURA  A VIII-A                                                   PROIECT NR.55 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL  VÂLCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEȘTI 
COMUNA  STOENEȘTI 
C.I.F. 2541860 

HOTĂRÂREA NR…. 
PRIVITOR LA: aprobarea contractării unui împrumut in valoare de 

1.200.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgenta 

a Guvernului  nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare privind 

acordarea unor  împrumuturi din Trezoreria Statului 

 Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….09.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru 
perioada august-octombrie 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 propune aprobarea contractării unui împrumut in valoare de 
1.200.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgenta 
a Guvernului  nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare privind 
acordarea unor  împrumuturi din Trezoreria Statului, pentru achitarea  
cheltuielilor  neeligibile aferente obiectivul de investitii: „INFIINȚARE 
SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 
MENAJERĂ ÎN  SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEȘTI SI 
GRUIU, COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL  VÂLCEA”, ACȚIUNEA 1- INFIINTARE 
SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE PISCU MARE, 
NEGHINESTI, DELENI, POPESTI ȘI GRUIU, COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL  
VÂLCEA   ACTIUNEA 2- INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE 
MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI 
GRUIU, COMUNA STOENEȘTI , JUDEȚUL  VÂLCEA , conform contractului de 
finanțare nr.C0720AM00021644000390/ 14.06.2017, încheiat cu AFIR, 
finanțat prin Programul National de Dezvoltare Rurala- submăsura 7.2- 
Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, 
pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării 
împrumutului; 
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Văzând viza de control financiar preventiv propriu acordata asupra 
acestui proiect de operațiune; 

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…../………2021    întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

 Ținând  seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

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:  
     a) art. 1 alin. (5), art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia 
Romaniei, republicata; 
   b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
   c) art. 7 alin. (2), precum si art. 1.166 si urmatoarele din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, 
referitoare la contracte; 
   d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. b) si art. 155 alin. (1) lit. 
c) si alin. (4) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   e) art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
   f) art. 61-66 si art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 si 10 din Ordonanta 
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul 
financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   h) art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele 
masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din trezoreria 
Statului; 
   i) Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si 
functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

Ținând   seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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         În temeiul  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 aproba contractarea de la Ministerul Finanțelor a unui 
împrumut  din venituri din privatizare  în  valoare de 1.200.000 lei , cu o 
maturitate de maximum 5  ani. 
        Art. 2. - Contractarea imprumutului prevazut la art. 1 se face pentru  
achitarea  cheltuielilor  neeligibile aferente obiectivul de investitii: 
„INFIINȚARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN  SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, 
POPEȘTI SI GRUIU, COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL  VÂLCEA”, ACȚIUNEA 1- 
INFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE 
PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI ȘI GRUIU, COMUNA 
STOENEȘTI, JUDEȚUL  VÂLCEA   ACTIUNEA 2- INFIINȚARE SISTEM 
CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, 
NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA STOENEȘTI , JUDEȚUL  
VÂLCEA , conform contractului de finanțare nr.C0720AM00021644000390/ 
14.06.2017, încheiat cu AFIR, finanțat prin Programul National de Dezvoltare 
Rurala- submăsura 7.2- Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de 
baza la scara mica pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea 
contractării împrumutului. 
      Art. 3. - Din bugetul local al Comunei Stoenești  se asigura integral plata 
serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la 
art. 1. 
     Art. 4. - (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, 
ordonatorul principal de credite are obligația sa publice pe pagina de internet 
a Comunei Stoenești  următoarele date: 
   a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si 

orice modificări si/sau completări ale acesteia; 

   b) valoarea împrumutului contractat, in valuta de contract; 

      c) gradul de îndatorare a Comunei Stoenești  ; 

    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de 

gratie si a perioadei de rambursare a împrumutului; 

   e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanțări 

rambursabile; 
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    f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabila. 

   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează in prima decada a fiecărui 

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

       Art. 5. - 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. 

  
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … septembrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.56 

HOTĂRÂREA NR. 

PRIVITOR LA: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 

devizului general pentru obiectivul de învestiții: “Asfaltare drumuri sătești in 

lungime totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea 

finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții 

“Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri 

europene nerambursabile 

 
  Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….09.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru 
perioada august-octombrie 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  propune   aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de învestiții: “Asfaltare drumuri sătești in 
lungime totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea 
finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții 
“Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri 
europene nerambursabile; 

Ținând cont de  referatul înregistrat la nr.6802/09.09.2021  prin care 
domnul Dumitrescu Gheorghe-Gabriel,consilier achiziţii publice  în aparatul de 
specialitate al primarului  comunei Stoeneşti aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 
învestiții: “Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finanțării din surse legal constituite, 
prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din buget local, alte 
fonduri guvernamentale, fonduri europene nerambursabile; 
 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…….09.2021 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. 44 din Legea nr. 273/2006-Legea 
finatelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si  
cu prevederile  art. 129 alin. 2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu 
prevederile  Ordonantei de Urgenta a  Guvernului nr. 95/2021  pentru 
aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny” coroborate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,cu 
modificările și completările 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  actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de învestiții: “Asfaltare drumuri sătești in 
lungime totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea 
finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții 
“Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri 
europene nerambursabile conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

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

Art. 3. Comuna Stoenești se obliga sa asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioada de minimum 
5 ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului. 

Art. 4. Se aproba suportarea din bugetul local al comunei Stoeneşti, 
judeţul Vâlcea atât a  cheltuielilor neeligibile cat si a celor eligibile care 
depășesc valoarea maxima a fondurilor nerambursabile ce pot fi alocate 
pentru realizarea obiectivului de investiții. 

Art. 5. Caracteristicile tehnice ale Proiectului sunt cuprinse in anexa, 
care este parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.6 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achiziții Publice şi Resurse umane  , iar secretarul comunei 
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va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei 
Stoeneşti, structurii responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la 
cunoștință publică prin afișare, precum şi pe pagina de internet 
www.primaria-stoenesti.ro. 
        
   INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă       SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, …septembrie 2021 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.56 

 

Anexa la H.C.L. nr……/…..septembrie 2021 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII : „“Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 
11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finanțării din surse 
legal constituite, prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din 
buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene nerambursabile.  
 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

“ ASFALTARE  DRUMURI  SĂTEȘTI  ÎN LUNGIME  TOTALĂ DE 11,10  KM ÎN 

COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

Comuna Stoenești, Județul Vâlcea  

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

Comuna Stoenești, Județul Vâlcea  

1.4. Beneficiarul investiţiei 

Comuna Stoenești, Județul Vâlcea  

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

SC DRUM BAMAL SRL 

Str. Vasilatu, nr 36, orașul Brezoi,  județul Vâlcea  

J38/58/2019 

Cui 40408832 

E-mail: DrumBamal@gmail.com 

Tel: 0743 933 177 

Cod CAEN: 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică 

legate de acestea. 

3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

Judeţul Vâlcea, localizat în sudul României, se întinde pe o 

suprafaţă de 5.765 km² şi se învecinează cu judeţele Alba şi Sibiu la 

nord, judeţul Argeş la est, judeţul Olt la sud şi sud-est, judeţul Dolj la 

sud-vest, judeţul Valcea la vest şi judeţul Hunedoara la nord-vest. 

Reşedinţa judeţului este municipiul Râmnicu Vâlcea. Din punct de 

vedere administrativ, judeţul Vâlcea este împărţit în 2 municipii, 9 oraşe 

şi 78 de comune. 

Comuna Stoenești este situată în zona central - nordică a  județului 

Vâlcea, pe partea dreaptă a râului Olt,  în Subcarpații Vâlcii (la limita 
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dealurilor subcarpatice cu treapta munților), în Depresiunea Dobriceni - 

Zmeurat, pe valea râului Govora și a afluentului său Cacova. Localitatea 

are în componența sa un număr de 13 sate: Stoenești (reședință), 

Bârlogu, Budurăști, Deleni.Dobriceni, Gruieri, Gruiu, Mogoșești, 

Neghinești, Piscu-Mare, Popești, Șușeni și Zmeuratu. 

 Legătura comunei cu zonele învecinate se realizează prin DN67, 

dar și prin DJ651 și DJ646A. Vecinii comunei sunt: 

- la Nord – Oraș Băile Olăneşti şi comuna Bărbăteşti  

- la Sud – oraș Băile Govora 

- la Vest – Comuna Pietrari şi comuna Bărbăteşti 

- la Est – Comuna Păuşeşti – Măglaşi şi comuna Buneşti.  

Obiectivul de investiţii „ Asfaltare drumuri sătești în lungime 

totală de 11,10 km în comuna Stoenești, județul Vâlcea” este amplasat 

în întregime în domeniul public, administrat de Comuna Stoenești, 

județul Vâlcea.  

Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, 

de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz: 

- STUDIUL GEOTEHNIC Nr. 9859/DECEMBRIE 2019 a fost 

întocmit de SC BEFAC SRL, Rm. Vâlcea, strada Intrarea 

Geniștilor, nr. 23 A, Tel-Fax 0250/737183, cod fiscal R1471898, 

în luna Decembrie 2019; 

- EXPERTIZA TEHNICĂ a fost întocmită de Dr. ing. Radu Luca, 

expert tehnic atestat M.D.R.A.P. cu nr. 09575/2015; 

- Studii topografice realizate în coordonate STEREO 70, puse la 

dispoziție de către Beneficiar . 

Situaţia utilităţilor tehnico - edilitare existente: 

- Sistem de alimentare cu apă; 

- Sistem centralizat de colectare a apelor uzate;  

- Comuna este alimentată cu energie electrică pentru consumul 

casnic și industrial. 

3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

Categoria şi clasa de importanţă;  

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în 

categoria „C”- Construcții de importanță normală – în conformitate cu 

HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de 

importanță a construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei 

de importanță a construcțiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-

BAP în aprilie 1996.  

Conform OMT nr. 1296/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor 

privind încadrarea în categorii a drumurilor, sectoarele studiate se 

încadrează ca drum de clasă tehnică V. Conform STAS 10144 străzile 

sunt încadrate ca străzi rurale principale sau secundare.  
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Elementele geometrice şi constructive ale drumului: 

• Lungimea totală a drumului  11.443 km 

• Strazi principale    11.100 km 

• Strazi laterale     0.343 km 

• Categoria drumului           Drum comunal 

• Clasa de importanţă                        IV 

• Platforma               4.00 m 

• Partea carosabilă               2,75 m/3.00 m 

• Acostamente                     0,375 m 

• Rigola              0.70/1.10 m 

• Viteza de proiectare                  30 km/h 
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Denumirea strazilor:

1 Strada Gruieri Tr. 1              452.00 3.00           

2 Strada Gruieri Tr. 2              280.00 3.00           

3 Strada Șușeni              330.00 3.00           

4 Strada În Față              631.00 3.00           

5 Strada Gruiu Tr. 1              603.00            3.50 

6 Strada Gruiu Tr. 2              386.00 3.00           

7 Strada Gruiu Tr. 3              100.00 3.00           

8 Strada Gruiu Tr. 4              132.00 3.00           

9 Strada Valea Bodii              127.00 3.50           

10 Strada Croitorești Tr. 2                83.00 3.00           

11 Strada Croitorești Tr. 1              300.00 3.50           

12 Strada Viișoara              281.00 3.00           

13 Strada Popești              158.00 3.00           

15 Strada Neghinești              348.00 3.00           

17 Strada Piscu Mare Tr. 2              152.00 3.00           

19 Strada Mărăcinii Mari Tr. 1              550.00 3.50           

20 Strada Mărăcinii Mari Tr. 2              189.00 3.50           

21 Strada Mărăcinii Mari Tr. 3                92.00 3.00           

22 Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 1              148.00 3.50           

23 Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 2              121.00 3.00           

24 Strada Piatra              281.00 3.00           

25 Strada Negraș Tr. 1              365.00 3.00           

26 Strada Negraș Tr. 2              108.00 3.00           

27 Strada Negraș Tr. 3              149.00 3.00           

28 Strada Principală              129.00 3.50           

29 Strada Teilor Tr. 1              598.00 3.00           

30 Strada Teilor Tr. 2              171.00 3.00           

31 Strada Teilor Tr. 3              135.00 3.50           

32 Strada Poinița              803.00 3.00           

33 Strada Luncii              331.00 3.00           

34 Strada După Vale              314.00 3.00           

10,943.00    TOTAL

Strada Deleni14           1,249.00 3.00           

16

18 Strada Piscu Mare Tr. 3

LățimeLungimeDenumire
Nr.

Crt

Strada Piscu Mare Tr. 1              272.00 3.00           

             575.00 3.00           
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Strazi laterale L total = 500.00m 

Nr. 

Crt 
Denumire 

                  Drumuri laterale 

Poz. km Lățime Lungime Stg./Dr. 

1 Strada Gruieri Tr. 1  0 + 320  
           

3.50  

         

10.00  
 Dreapta  

2 Strada Gruieri Tr. 2  0 + 210  
           

3.50  

         

10.00  
 Dreapta  

3 Strada Șușeni  0 + 010  
           

3.00  

         

25.00  
 Dreapta  

4 Strada În Față   0 + 245  
           

2.50  

         

70.00  
 Dreapta  

5 Strada Gruiu Tr. 1         

6 Strada Gruiu Tr. 2  0 + 035  
           

2.50  

         

35.00  
 Dreapta  

7 Strada Gruiu Tr. 3         

8 Strada Gruiu Tr. 4  0 + 085  
           

5.00  

         

10.00  
 Dreapta  

9 Strada Valea Bodii  0 + 080  
           

3.00  

         

10.00  
 Stanga  

10 Strada Croitorești Tr. 2         

11 Strada Croitorești Tr. 1  0 + 260  
           

3.00  

         

20.00  
 Stanga  

12 Strada Viișoara  0 + 170  
           

2.00  

         

60.00  
 Stanga  

13 Strada Popești  0 + 125  
           

2.50  

         

25.00  
 Stanga  

14 Strada Deleni 

 0 + 470  
           

3.00  

         

10.00  
 Stanga  

 0 + 705  
           

3.00  

         

10.00  
 Stanga  

 0 + 890  
           

3.00  

         

10.00  
 Stanga  

 0 + 985  
           

3.00  

         

10.00  
 Stanga  

  1 + 180  
           

3.00  

         

10.00  
 Dreapta  

15 Strada Neghinești  0 + 215  
           

2.50  

         

25.00  
 Stanga  

16 Strada Piscu Mare Tr. 1 

 0 + 180  
           

2.00  

         

10.00  
 Dreapta  

 0 + 270  
           

2.50  

         

25.00  
 Dreapta  

17 Strada Piscu Mare Tr. 2         

18 Strada Piscu Mare Tr. 3 

 0 + 025  
           

2.50  

         

25.00  
 Stanga  

 0 + 330  
           

3.00  

         

25.00  
 Dreapta  

19 Strada Mărăcinii Mari Tr. 1  0 + 500  
           

3.00  

         

10.00  
 Stanga  

20 Strada Mărăcinii Mari Tr. 2         

21 Strada Mărăcinii Mari Tr. 3         

22 Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 1         

23 Strada Cacova – Zmeurătu Tr. 2  0 + 105  
           

3.00  

         

40.00  
 Stanga  
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24 Strada Piatra         

25 Strada Negraș Tr. 1         

26 Strada Negraș Tr. 2         

27 Strada Negraș Tr. 3  0 + 100  
           

2.50  

         

15.00  
 Stanga  

28 Strada Principală         

29 Strada Teilor Tr. 1         

30 Strada Teilor Tr. 2         

31 Strada Teilor Tr. 3         

32 Strada Poinița         

33 Strada Luncii         

34 Strada După Vale         

 

 

Durata de execuție este de 21 luni execuție și 3 luni proiectare 

 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

 

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare  

crt. de cheltuieli (fara TVA) 0.19 cu TVA 

    lei lei lei 

1 2 3 4 5 

TOTAL GENERAL 13,495,382.36 2,538,712.07 16,034,094.43 

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 12,158,169.43 2,310,052.19 14,468,221.62 

- Lungime strazi     11.100 km 

 

   INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă             SECRETAR GENERAL 
                                                            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … septembrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.57 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa- 
C.I.F. 42457068, serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate 

juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, 
judeţul Vâlcea pentru anul 2021 

 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de….09.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru 
perioada august-octombrie 2021; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr……../…………2021 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului juridic   prin care propune 
aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa- C.I.F. 42457068, 
serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridică, organizat 
în subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea pentru 
anul 2021;  

Având în vedere  referatul nr………/…..09.2021  prin care seful  

Serviciului Public de Alimentare cu Apa- C.I.F. 42457068, serviciu public de 

interes local, specializat ,cu personalitate juridică, organizat în subordinea 

Consiliului Local al comunei Stoeneşti  propune aprobarea bugetului  

serviciului pentru 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……../…..09.2021 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   prin afişarea la sediul 
Consiliului Local a proiectului      bugetului      Serviciului Public de Alimentare 
cu Apa- C.I.F. 42457068,  conform      procesului-verbal      înregistrat      la 
nr.5598/02.08.2021; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat 
pe anul 2020,cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. 2, 
art.14,art. 19 alin. 1 lit. b), art. 20 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 
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privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OAP 
nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de 
venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de 
fundamentare a acestuia, Legii nr. 51/2006 r1, privind serviciile comunitare 
de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu 
modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare 
și de modificare și completare a unor acte normative,coroborat cu 
prevederile art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. (1), , art. 140, , art. 197 – 
200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările 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 aproba bugetul local al Serviciului Public de Alimentare cu 
Apa- C.I.F. 42457068, serviciu public de interes local, specializat ,cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea pentru anul 2021 la secțiunea Venituri în  suma de 
100,00 mii lei  şi la secțiunea Cheltuieli în  suma de 100,00 mii lei, 
conform anexei nr. I care face parte integranta din prezenta hotărâre.. 

Art. 2 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate și Sefului 
serviciului public de alimentare cu apa , 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, Serviciului Public de 
Alimentare cu Apa- C.I.F. 42457068  şi aducerea la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-
stoenesti.ro. 

 
 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
Stoeneşti, … septembrie  2021 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.58 

HOTĂRÂREA NR…… 

PRIVITOR LA : aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare economico-

sociala a comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, pentru perioada 2021-2027 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….09.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru perioada 
august-octombrie 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 propune aprobarea elaborarii Strategiei de dezvoltare economico-
sociala a comunei Stoenesti, judetul Valcea, pentru perioada 2021-2027; 

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 ; 

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 art.129,alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(e) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În baza art.139, alin.1 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  elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-

sociala a comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, pentru perioada 2021-2027. 

Art.2. Se împuternicește domnul Dumbravă  Gheorghe,in calitate de 
primar și de ordonator principal de credite  al comunei Stoeneşti,județul 
Vâlcea,să semneze contractul pentru serviciile  de la obiectivul de investitii  
prevăzut la art.1,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 privind 
achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare. 
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Art.3. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate  şi 
Achizitii Publice şi resurse umane  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre 
iar  secretarul general al  comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  
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. 
 

     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
DUMBRAVĂ Gheorghe      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … septembrie  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.“ 

 

 


