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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.63 

HOTĂRÂREA NR. 

PRIVITOR LA: aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții “Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 

11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finanțării prin 

programul National de Investiții ,, Anghel Saligny’’ 

 
  Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară din data de….10.2021, 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 președinte de ședință, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru 
perioada august-octombrie 2021; 

Luând  in  discuție  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.7414/04.10.2021 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul  Achiziții Publice și Resurse Umane 
prin care  propune   aprobarea cererii de finanțare si a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții “Asfaltare drumuri sătești in lungime 
totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finanțării 
prin programul National de Investiții ,, Anghel Saligny’’ conform  prevederilor  
art.6,alin.1,lit.(a) și lit.(b) ORDINUL MDLPA nr.1333/21.09.2021 privind  
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții Anghel Saligny, pentru categoriile de 
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 95/2021,având în vedere ca în  termen de 45 de zile de la 
intrarea in vigoarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
acestei ordonanțe de urgenta, beneficiarii depun cereri de finanțare la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației, in format electronic, 
in platforma digitala creata cu aceasta destinație; 

Ținând cont de  referatul înregistrat la nr.7413/04.10.2021  prin care 
domnul Dumitrescu Gheorghe-Gabriel,consilier achiziţii publice  în aparatul de 
specialitate al primarului  comunei Stoeneşti  propune aprobarea cererii de 
finanțare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 
“Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, 
judeţul Vâlcea”, in vederea finanțării prin programul National de Investiții ,, 
Anghel Saligny’’ conform  prevederilor  art.6,alin.1,lit.(a) și lit.(b) ORDINUL 
MDLPA nr.1333/21.09.2021 privind  aprobarea Normelor metodologice pentru 
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punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții Anghel Saligny, 
pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021; 
 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…….10.2021 întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

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”, ORDINULUI 
MDLPA nr.1333/21.09.2021 privind  aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii Anghel Saligny, 
pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, 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 aproba devizul general estimativ pentru obiectivul de investitii 
“Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, 
judeţul Vâlcea”, in vederea finantarii in cadrul  Programului national de 
investitii “Anghel Saligny”,categoria" c)  drumurile publice clasificate și 
încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri de 
interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul 
localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților" , conform anexei 
care face parte integrata din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba cererea de finanțare întocmită in vederea includerii in 
cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny”. 
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 Art. 3. Se aproba implementarea proiectului si suportarea din bugetul 

local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea a cheltuielilor neeligibile in cadrul 

Programului National de Investiții „Anghel Saligny”. 

Art.4 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achiziții Publice şi Resurse umane  , iar secretarul general 
al  comunei 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, …octombrie  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.“ 

 

 


