
 
 

 

          

                   

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.7413/04.10.2021 
                  APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 

REFERAT 
privitor la: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investitii “Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finantarii prin programul National de Investiții ,, Anghel 

Saligny’’ 
 

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; 

Avand in vedere prevederile art.6 din Ordonanta de Urgenta a  Guvernului nr. 95/2021  
pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny”,care precieaza ca: „In 
termen de 45 de zile de la intrarea in vigoarea normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a acestei ordonante de urgenta, beneficiarii depun cereri de finantare la Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in format electronic, in platforma digitala 
creata cu aceasta destinatie...”, fapt pentru care se impune, adoptarea in regim de urgenta, 
in sedinta extraordinara de Consiliul Local al Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, a 
Proiectului de hotarare privitor la  aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investitii “Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 
11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finantarii prin programul National 
de Investiții ,, Anghel Saligny’’. 

Anexez alaturat Devizul general estimativ. 
 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, 

DUMITRESCU GHEORGHE GABRIEL 
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NR.7415/04.10.2021 
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
privitor la: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investitii “Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finantarii prin programul National de Investiții ,, Anghel 

Saligny’’ 
 

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; 

Avand in vedere prevederile art.6 din Ordonanta de Urgenta a  Guvernului nr. 95/2021  
pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny”,care precieaza ca: „In 
termen de 45 de zile de la intrarea in vigoarea normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a acestei ordonante de urgenta, beneficiarii depun cereri de finantare la Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in format electronic, in platforma digitala 
creata cu aceasta destinatie...”, fapt pentru care se impune, adoptarea in regim de urgenta, 
in sedinta extraordinara de Consiliul Local al Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, a 
Proiectului de hotarare privitor la  aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investitii “Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 
11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finantarii prin programul National 
de Investiții ,, Anghel Saligny’’. 
 

CONSILIER ACHIZITII 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.7415/04.10.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investitii “Asfaltare drumuri sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finantarii prin programul National de Investiții ,, Anghel 

Saligny’’ 

 
 

 
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; 

Avand in vedere prevederile art.6 din Ordonanta de Urgenta a  Guvernului nr. 95/2021  
pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny”,care precieaza ca: „In 
termen de 45 de zile de la intrarea in vigoarea normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a acestei ordonante de urgenta, beneficiarii depun cereri de finantare la Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in format electronic, in platforma digitala 
creata cu aceasta destinatie...”, fapt pentru va supun spre dezbatere și adoptare  in regim de 
urgenta, in sedinta extraordinara de Consiliul Local al Comunei Stoenesti, din luna octombrie 
2021, a Proiectului de hotarare privitor la  aprobarea cererii de finantare si a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investitii “Asfaltare drumuri sătești in lungime 
totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in vederea finantarii prin programul 
National de Investiții ,, Anghel Saligny’’. 

 
INIȚIATOR 

PRIMAR 
DUMBRAVĂ Gheorghe 


