
 
 

 

          

                   

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…………………./…………………….2021           Aprob, 
               PRIMAR, 
                 DUMBRAVĂ Gheorghe 
 

REFERAT 
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 

2022 
 

 Avand in vedere dispozitiile art.9 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Consiliului Local al comunei Stoenesti aprobat prin Hotărârea nr. 13/17.03.2021 potrivit 
cărora președintele de ședință se alege pe o durată de o lună, precum și pe cele ale art.123, 
alin.(1) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit carora Dupa 
declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul stabilit prin 
regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un presedinte de sedinta, pe o 
perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate 
de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla. 
 Președintele de ședintă exercită următoarele atribuții principale: 

a) conduce ședințele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu 

precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriva și a abținerilor numărate și evidențiate de 
secretarul general al orașului în procesul-verbal al ședinței; 

c) semnează procesul-verbal al ședinței; 
d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a 

consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de 

soluționare a consiliului local; 
f) aplică, daca este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG nr.57/2019 

sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz; 
g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de catre consiliul local. 
Văzând și Ordinul Prefectului județului Vâlcea nr.646/28 octombrie 2020 privitor la 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei 

Stoenești, județul Vâlcea; 

Propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui 

de ședință pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 , care să conducă şedinţele 

consiliului local şi să semneze hotărârile adoptate de acesta. 

 
Secretar general comună 
Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 

 
 
 



 
 

 

          

                   

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. …………………/……………………2021 
REFERAT DE APROBARE 

 La proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru pentru perioada 
noiembrie 2021-ianuarie 2022 

 
 Avand in vedere dispozitiile art.9 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Consiliului Local al comunei Stoenesti aprobat prin Hotărârea nr. 13/17.03.2021 potrivit 
cărora președintele de ședință se alege pe o durată de o lună, precum și pe cele ale art.123, 
alin.(1) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit carora Dupa 
declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul stabilit prin 
regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un presedinte de sedinta, pe o 
perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate 
de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla. 
 Președintele de ședintă exercită următoarele atribuții principale: 

h) conduce ședințele consiliului local; 
i) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu 

precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriva și a abținerilor numărate și evidențiate de 
secretarul general al orașului în procesul-verbal al ședinței; 

j) semnează procesul-verbal al ședinței; 
k) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a 

consiliului local; 
l) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de 

soluționare a consiliului local; 
m) aplică, daca este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG nr.57/2019 

sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz; 
n) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de catre consiliul local. 
Văzând și Ordinul Prefectului județului Vâlcea nr.646/28 octombrie 2020 privitor la 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei 

Stoenești, județul Vâlcea; 

Propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui 
de ședință pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 , care să conducă şedinţele 
consiliului local şi sa semneze hotărârile adoptate de acesta. 
 

INITIATOR 

PRIMAR 

DUMBRAVĂ Gheorghe 

 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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………………/……………..2021 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 
 

 Avand in vedere dispozitiile art.9 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Consiliului Local al comunei Stoenesti aprobat prin Hotărârea nr.13/17.03.2021 potrivit 
cărora președintele de ședință se alege pe o durată de o lună, precum și pe cele ale art.123, 
alin.(1) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit carora Dupa 
declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul stabilit prin 
regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un presedinte de sedinta, pe o 
perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate 
de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla. 
 Președintele de ședintă exercită următoarele atribuții principale: 

a) conduce ședințele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu 

precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriva și a abținerilor numărate și evidențiate de 
secretarul general al orașului în procesul-verbal al ședinței; 

c) semnează procesul-verbal al ședinței; 
d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a 

consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de 

soluționare a consiliului local; 
f) aplică, daca este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG nr.57/2019 

sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz; 
g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de catre consiliul local. 
Văzând și Ordinul Prefectului județului Vâlcea nr.646/28 octombrie 2020 privitor la 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei 

Stoenești, județul Vâlcea; 

Fata de cele prezentate propun  spre  aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 , care să conducă 
şedinţele consiliului local şi sa semneze hotărârile adoptate de acesta. 

 
Secretar general comună 
Jr. MATEI Gheorghe-Mihai 

 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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…………./…………2021 

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2021 

 
 

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; 

Văzând adresa VLG_STZ-16735/11.10.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea   

,înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.7637/12.10.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat din TVA pentru echilibrare din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului, 

pentru cheltuieli curente și de capital,Hotararii Consiliului Județean Vâlcea nr.184/30.09.2021 privind 
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale alocate în baza OUG nr.97/2021 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021,respectiv Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea 

nr.182/30.09.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA ,alocate în baza OUG nr.97/2021 în vederea 
derulării Programului pentru Scoli al României;  

Ținând cont de prevederile  HG nr.1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-

teritoriale, prin care s-a repartizat comunei Stoeneşti  suma de 400 mii lei pentru echilibrarea bugetului local pe 
anul 2021; 

Fata de cele, propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 

Stoeneşti din luna octombrie  2021 a   proiectului  de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Stoeneşti pentru anul 2021,conform anexei. 

DENUMIRE                             

VENITURI  
 

   SUMA  

-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  

-mii lei- 

 
110206 Sume 

def.TVA pentru 

echilibrarea 
bugetului local   

 
110205 Sume 

def.TVA drumuri 

 
Venituri proprii 

  
    

 

     + 400,00 
 

 
 

 

+   10,00 
 

 
  + 150,00 

  

 
    

 
 

 
 

 

  

 
Cap.5102 Autoritati publice 

Art.20 bunuri si servicii  

 Al.200104 salubrizare 
Al.200130 Alte bunuri si servicii pentru 

intretinere si functionare 
AL.203030 alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii  

- organizare sarbatoare pom de iarna  
 

Cap. 84.02 Transporturi si 
comunicatii 

Subcap.84020301 Drumuri si poduri 

 Art.20 bunuri si servicii 
Al.200105 combustibil 

Art.71 cheltuieli de capital 
al.710101 constructii 

-Modernizare infrastructura rutiera de 
interes local in comuna Stoenesti 

 

Cap.68.02  Asigurari si asistenta 
sociala 

  Subcap.68021501 Ajutor social 
Art.57 asistenta sociala 

 
  + 85,00 

    

   + 40,00 
 + 32,50 

 
 + 12,50 

 

 
 

 + 310,00 
 

 

+10,00  
 

+ 300,00 
 

 
 

 

+ 17,50 
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Al.570201 ajutoare sociale in numerar 

-recompensare tineri 18 ani si 50 ani de 

casatorie 
 

Cap.70.02 Servicii si dezv publica 
 Subcap.70020501 Alimentare cu 

apa 
Art.20 bunuri si servici 

al.2002 reparatii curente 

 
Subcap.670250 Alte servicii in 

domeniul culturii,recreeri si religiei 
Art.71 cheltuieli capital 

Al.710101 constructii 

-Amenajare parc de recreere in satul 
Dobriceni 

- Achizitionare a 4 casute lemn punctul 
Jgheab 

 
Cap.65.02 Invatamant 

Art.10 cheltuieli personal 

al.100115 alocatii transport BL 
Art.20 bunuri si servicii 

Al.200105 carburanti  BL 

 

 

 
 

+ 15,00 
 

 
 

 

+ 90,00 

 

 
 

 

 
 

+ 22,00 
 

+ 68,00 
 

 

 
+ 42,50 

+ 26,00 
 

+ 16,50 

 

TOTAL 

VENITURI 

+ 560,00     TOTAL CHELTUIELI           + 560,00 

 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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…………./…………2021 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2021 
 
 

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;, propun spre aprobare   proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2021, propus spre dezbatere şi 
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
octombrie  2021. 
 

 
 

CONSILIER 
TATULESCU NICOLETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
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Nr…….……/……..…..2021                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

privitor la alocarea sumei  totale de 17.500 lei din bugetul local al comunei 
Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2021 
 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(b) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,propun introducerea pe ordinea 
de zi  spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna octombrie 2021 , proiectul de hotarare privind 
alocarea sumei  totale de 17.500 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti 
pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani de căsătorie 
neîntrerupta  şi tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2021,conform tabelelor 
anexate: 

Familii  care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta şi au  
domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2021: 

Nr 
crt 

Numele si prenumele Satul Suma-lei 

1. Ungureanu Constantin si Mioara Mogosesti 500 

2. Enache Aurel si Tomita Barlogu 500 

3. Ovrescu Nicolae si Maria Popesti 500 

4. Rachieru Nicolae si Maria Dobriceni 500 

5. Bodescu Constantin si Eugenia Barlogu 500 

6. Modoran  Eugen si Elena Dobriceni 500 

7. Radi Ioan si Felicia Barlogu 500 

8. Barbulescu Gheorghe si Adriana Mogosesti 500 

9. Matahala Dumitru si Elisabeta Dobriceni 500 

10. Croitoru Dumitru si Ana Popesti 500 

 TOTAL  5.000 

 
Tineri  care au împlinit 18 ani şi au  domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2021 

 
Nr 
crt 

Numele si prenumele Data nasterii Comuna  Suma-lei 

1. Anghel Ioana Andreea 01.12.2003 Stoeneşti 500 

2. Birlogeanu Gabriela Carmina 31.12.2003 Stoeneşti 500 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 
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3. Braica Adrian Ion 07.10.2003 Stoeneşti 500 

4. Cocioaba Elena Alina 20.06.2003 Stoeneşti 500 

5 Catanas Antonya Maria 03.09.2003 Stoeneşti 500 

6 Chelcea Eduard Constantin 08.05.2003 Stoeneşti 500 

7 Chirca Elena Teodora 11.07.2003 Stoeneşti 500 

8 Codoi Ion Gabriel 14.03.2003 Stoeneşti 500 

9 Dancea Diana Maria 04.04.2003 Stoeneşti 500 

10 Dinu Cosmin Nicolae 20.01.2003 Stoeneşti 500 

11 Grozavescu Elena Andra 15.07.2003 Stoeneşti 500 

12 Hodeniuc Roxana Elena 28.06.2003 Stoeneşti 500 

13 Iliescu Gheorghe Razvan 22.09.2003 Stoeneşti 500 

14 Litoiu Nicoleta Alexandra 12.10.2003 Stoeneşti 500 

15 Modoran Irinuca Elena 05.07.2003 Stoeneşti 500 

16 Modoran Irinel Constantin 25.06.2003 Stoeneşti 500 

17 Mohamed Husein  Șan 01.03.2003 Stoeneşti 500 

18 Mija Constantin Marian 03.12.2003 Stoeneşti 500 

19 Nicolae Alexandru 25.07.2003 Stoeneşti 500 

20 Tudor Dumitru Razvan 04.03.2003 Stoeneşti 500 

21 Ungureanu Elena Flavia 06.07.2003 Stoeneşti 500 

22 Vamesiu Nicolae Alexandru 02.11.2003 Stoeneşti 500 

23 Tanasoaica Georgiana Alice 22.04.2003   Stoeneşti 500 

24 Maciuca Elena Carmen 31.01.2003   Stoeneşti 500 

25 Deaconu Bianca Maria 07.09.2003   Stoeneşti 500 

 TOTAL   12.500 

         
 

Consilier achiziţii 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……….……./………………..……2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la alocarea sumei  totale de 17.500 lei din bugetul local al comunei 
Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2021 

 
În conformitate cu prevederile art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(b) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,propun spre dezbatere şi 
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
octombrie 2021 , proiectul de hotarare privind alocarea sumei  totale de 
17.500 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti pentru recompensarea 
familiilor  care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au 
împlinit 18 ani în anul 2021,conform tabelelor anexate: 

Familii  care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta şi au  
domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2021: 

Nr 
crt 

Numele si prenumele Satul Suma-lei 

1. Ungureanu Constantin si Mioara Mogosesti 500 

2. Enache Aurel si Tomita Barlogu 500 

3. Ovrescu Nicolae si Maria Popesti 500 

4. Rachieru Nicolae si Maria Dobriceni 500 

5. Bodescu Constantin si Eugenia Barlogu 500 

6. Modoran  Eugen si Elena Dobriceni 500 

7. Radi Ioan si Felicia Barlogu 500 

8. Barbulescu Gheorghe si Adriana Mogosesti 500 

9. Matahala Dumitru si Elisabeta Dobriceni 500 

10. Croitoru Dumitru si Ana Popesti 500 

 TOTAL  5.000 

 
Tineri  care au împlinit 18 ani şi au  domiciliul în comuna Stoeneşti,în anul 2021 

 
Nr 
crt 

Numele si prenumele Data nasterii Comuna  Suma-lei 

1. Anghel Ioana Andreea 01.12.2003 Stoeneşti 500 

2. Birlogeanu Gabriela Carmina 31.12.2003 Stoeneşti 500 

3. Braica Adrian Ion 07.10.2003 Stoeneşti 500 

4. Cocioaba Elena Alina 20.06.2003 Stoeneşti 500 
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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 

5 Catanas Antonya Maria 03.09.2003 Stoeneşti 500 

6 Chelcea Eduard Constantin 08.05.2003 Stoeneşti 500 

7 Chirca Elena Teodora 11.07.2003 Stoeneşti 500 

8 Codoi Ion Gabriel 14.03.2003 Stoeneşti 500 

9 Dancea Diana Maria 04.04.2003 Stoeneşti 500 

10 Dinu Cosmin Nicolae 20.01.2003 Stoeneşti 500 

11 Grozavescu Elena Andra 15.07.2003 Stoeneşti 500 

12 Hodeniuc Roxana Elena 28.06.2003 Stoeneşti 500 

13 Iliescu Gheorghe Razvan 22.09.2003 Stoeneşti 500 

14 Litoiu Nicoleta Alexandra 12.10.2003 Stoeneşti 500 

15 Modoran Irinuca Elena 05.07.2003 Stoeneşti 500 

16 Modoran Irinel Constantin 25.06.2003 Stoeneşti 500 

17 Mohamed Husein  Șan 01.03.2003 Stoeneşti 500 

18 Mija Constantin Marian 03.12.2003 Stoeneşti 500 

19 Nicolae Alexandru 25.07.2003 Stoeneşti 500 

20 Tudor Dumitru Razvan 04.03.2003 Stoeneşti 500 

21 Ungureanu Elena Flavia 06.07.2003 Stoeneşti 500 

22 Vamesiu Nicolae Alexandru 02.11.2003 Stoeneşti 500 

23 Tanasoaica Georgiana Alice 22.04.2003   Stoeneşti 500 

24 Maciuca Elena Carmen 31.01.2003   Stoeneşti 500 

25 Deaconu Bianca Maria 07.09.2003   Stoeneşti 500 

 TOTAL   12.500 

         
                                        INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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……….……./………………2021 
 

 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la alocarea sumei  totale de 17.500 lei din bugetul local al comunei 
Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2021 

 
În conformitate cu prevederile art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(b) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,propun spre  aprobare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna octombrie 2021 , 
proiectul de hotarare privind alocarea sumei  totale de 17.500 lei din bugetul 
local al comunei Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 
de ani de căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2021. 
 

Consilier achiziţii 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…………………./…………………….2021           Aprob, 
               PRIMAR, 
                 DUMBRAVĂ Gheorghe 
 

REFERAT 
Cu privire la aprobarea Regulamentului şi caietelor de sarcini pentru ”Serviciul Public de 
Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridica, 

organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești, județul Vâlcea 
 

 Avand in vedere prevederile art.1,alin.2,lit.(a) și lit.(b),alin.4,lit.(h),art.3,alin.1 și 
alin.4,art.8,alin.1 - alin.3,lit.(d),art.24,alin.1 ,lit.(a) și art.28 din Legea nr.51/2006-Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice ,republicata,cu modificările și completările 
ulterioare,ale art.10,alin.1, art.12,alin.1,lit.(e) și lit.(h),art.17,art.18,alin.1,lit.(a),alin.2,art.19 
din Legea nr.241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare,coroborat cu 
prevederile art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile nr.28/25.04.2018 privitor la reorganizarea  ”Serviciului 
Public de Alimentare cu Apa ”, în serviciu public de interes local,specializat ,cu personalitate 
juridica,organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea; 

Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 

aferente lunii octombrie 2021 a  proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi 

caietelor de sarcini pentru ”Serviciul Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes 

local, specializat ,cu personalitate juridica, organizat în subordinea Consiliului Local al 

comunei Stoenești, județul Vâlcea, ca urmare a reorganizarii acestuia conform modificarilor 

legislative aparute. 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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. …………………/……………………2021 
REFERAT DE APROBARE 

 La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi caietelor de sarcini pentru 
”Serviciul Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes local, specializat ,cu 

personalitate juridica, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești, județul 
Vâlcea 

 
 Avand in vedere prevederile art.9 alin.(1) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Avand in vedere prevederile art.1,alin.2,lit.(a) și lit.(b),alin.4,lit.(h),art.3,alin.1 
și alin.4,art.8,alin.1 - alin.3,lit.(d),art.24,alin.1 ,lit.(a) și art.28 din Legea nr.51/2006-Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice ,republicata,cu modificările și completările 
ulterioare,ale art.10,alin.1, art.12,alin.1,lit.(e) și lit.(h),art.17,art.18,alin.1,lit.(a),alin.2,art.19 
din Legea nr.241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare,coroborat cu 
prevederile art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile nr.28/25.04.2018 privitor la reorganizarea  ”Serviciului 
Public de Alimentare cu Apa ”, în serviciu public de interes local,specializat ,cu personalitate 
juridica,organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea; 

Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
aferente lunii octombrie 2021  spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului şi caietelor de sarcini pentru ”Serviciul Public de Alimentare cu 
Apa”, serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridica, organizat în 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești, județul Vâlcea. 
 

INITIATOR 

PRIMAR 

DUMBRAVĂ Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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………………/……………..2021 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea Regulamentului şi caietelor de sarcini pentru ”Serviciul Public de 
Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate 
juridica, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești, județul 

Vâlcea 

 Avand in vedere prevedrile art.9 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Avand in vedere prevederile art.1,alin.2,lit.(a) și lit.(b),alin.4,lit.(h),art.3,alin.1 și 
alin.4,art.8,alin.1 - alin.3,lit.(d),art.24,alin.1 ,lit.(a) și art.28 din Legea nr.51/2006-Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice ,republicata,cu modificările și completările 
ulterioare,ale art.10,alin.1, art.12,alin.1,lit.(e) și lit.(h),art.17,art.18,alin.1,lit.(a),alin.2,art.19 
din Legea nr.241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare,coroborat cu 
prevederile art.129,alin.2,lit.(d) şi alin.7, lit.(n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile nr.28/25.04.2018 privitor la reorganizarea  ”Serviciului 
Public de Alimentare cu Apa ”, în serviciu public de interes local,specializat ,cu personalitate 
juridica,organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea; 

Fata de cele prezentate propun propun  spre  aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului şi caietelor de sarcini pentru ”Serviciul Public de Alimentare cu 
Apa”, serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridica, organizat în 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești, județul Vâlcea,dezbatut în şedinţa ordinară 
aferenta  aferente lunii octombrie 2021 . 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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…………………./…………………….2021      Aprob, 
    PRIMAR, 

DUMBRAVĂ Gheorghe 

REFERAT 
Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Stoenești nr.49/26.08.2021 privind aprobarea  achiziționării a 4 căsuțe din 
lemn(esență brad), precum si montarea lor în  punctul „La Jgheab” conform 
poziției 26 din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei 
Stoeneşti, județul Vâlcea,  conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001 

Avand in vedere prevederile art.129, alin.(2), lit.b) si d),alin.(4), lit.d) si 
alin.7,lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificarile si 
completarile ulterioare și  ale art.44, alin.(1) din Legea  nr.273/2006 privind 
finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 

aferente lunii octombrie 2021 a  proiectului de hotărâre modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 privind 
aprobarea  achiziționării a 4 căsuțe din lemn(esență brad), precum si montarea 
lor în  punctul „La Jgheab” conform poziției 26 din Inventarul bunurilor ce 
aparțin domeniului public al Comunei Stoeneşti, județul Vâlcea,  conform Anexei 
nr.72 din HG nr.1362/2001, în  sensul modificarii  și completării titlului 
hotararii,a preambulului cu motivarea achiziționării acestor căsuțe  și a art.1 cu 
poziția și valoarea estimata a achiziției conform  Planului Anual al Achizițiilor 
Publice pe anul 2021  . 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 



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. …………………/……………………2021 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 privind aprobarea  
achiziționării a 4 căsuțe din lemn(esență brad), precum si montarea lor în 
punctul „La Jgheab” conform poziției 26 din Inventarul bunurilor ce aparțin 
domeniului public al Comunei Stoeneşti, județul Vâlcea,  conform Anexei nr.72 
din HG nr.1362/2001 

Avand in vedere prevederile art.129, alin.(2), lit.b) si d),alin.(4), lit.d) si alin.7,lit.d) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificarile si completarile ulterioare și  ale 
art.44, alin.(1) din Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si 
completarile ulterioarere; 

 
Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 

aferente lunii octombrie 2021  spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 
privind aprobarea  achiziționării a 4 căsuțe din lemn(esență brad), precum si montarea lor în 
punctul „La Jgheab” conform poziției 26 din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public 
al Comunei Stoeneşti, județul Vâlcea,  conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001, în  sensul 
modificarii  și completării titlului hotararii,a preambulului cu motivarea achiziționării acestor 
căsuțe  și a art.1 cu poziția și valoarea estimata a achiziției conform  Planului Anual al 
Achizițiilor Publice pe anul 2021  . 

INITIATOR 

PRIMAR 

DUMBRAVĂ Gheorghe 



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………………/……………..2021 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Stoenești 
nr.49/26.08.2021 privind aprobarea  achiziționării a 4 căsuțe din lemn(esență 
brad), precum si montarea lor în  punctul „La Jgheab” conform poziției 26 din 
Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Stoeneşti, județul 
Vâlcea,  conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001 

Avand in vedere prevederile art.129, alin.(2), lit.b) si d),alin.(4), lit.d) si alin.7,lit.d) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificarile si completarile ulterioare și  ale 
art.44, alin.(1) din Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 
Fata de cele prezentate propun propun  spre  aprobare proiectul de hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 
privind aprobarea  achiziționării a 4 căsuțe din lemn(esență brad), precum si montarea lor în 
punctul „La Jgheab” conform poziției 26 din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public 
al Comunei Stoeneşti, județul Vâlcea,  conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001,dezbatut în 
şedinţa ordinară aferenta  aferente lunii octombrie 2021, în  sensul modificarii  și completării 
titlului hotararii,a preambulului cu motivarea achiziționării acestor căsuțe  și a art.1 cu poziția 
și valoarea estimata a achiziției conform  Planului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2021   . 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 



 
 

 

          

                   

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…….……/……..…..2021                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

privitor la aprobarea  cheltuielilor în suma de  12.500 lei  din bugetul local al 
comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul 2021 
 
 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.4,lit.(a) din OUG nr.57/2020 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,propun 
introducerea pe ordinea de zi  spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna noiembrie 2020 , proiectul de 
hotarare privind aprobarea  cheltuielilor în suma de  12.500 lei  din bugetul local 
al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul 2021, prin 
acordarea de cadouri constand în produse alimentare(dulciuri,fructe,sucuri) cu 
ocazia sarbatorilor de iarna, pentru elevii de la Scoala Gimanaziala Stoenești,cu 
respectarea regimului juridic al achizitiilor publice. 

 
 

Consilier achiziţii 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……….……./………………..……2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la aprobarea  cheltuielilor în suma de  12.500 lei  din bugetul local al 
comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul 2021 
 
 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.4,lit.(a) din OUG nr.57/2020 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,propun spre 
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
din luna noiembrie 2020 , proiectul de hotarare privind aprobarea  cheltuielilor în 
suma de  12.500 lei  din bugetul local al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea 
“Pomului  de iarna “ în anul 2021, prin acordarea de cadouri constand în produse 
alimentare(dulciuri,fructe,sucuri) cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru elevii de 
la Scoala Gimanaziala Stoenești,cu respectarea regimului juridic al achizitiilor 
publice. 

 
 

         
                                        INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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……….……./………………2021 
 

 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la aprobarea  cheltuielilor în suma de  12.500 lei  din bugetul local al 
comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul 2021 
 
 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.4,lit.(a) din OUG nr.57/2020 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,propun spre 
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
noiembrie 2020 , proiectul de hotarare privind aprobarea  cheltuielilor în suma 
de  12.500 lei  din bugetul local al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea 
“Pomului  de iarna “ în anul 2021, prin acordarea de cadouri constand în produse 
alimentare(dulciuri,fructe,sucuri) cu ocazia sarbatorilor de iarna, pentru elevii de 
la Scoala Gimanaziala Stoenești,cu respectarea regimului juridic al achizitiilor 
publice. 

 
 

Consilier achiziţii 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.7725/18.10.2021                   APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 

REFERAT 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 

obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, 

punct Jgheabu, comuna Stoenesti,judetul Valcea” actualizati in urma modificarilor legislative 

conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile HG 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri 

fiscal-bugetare; 

 Avand in vedere adresa nr.677/13.09.2021, inregistrata la sediul Primariei comunei Stoenesti 

sub nr.6874/14.09.2021, prin care constructorul SC AS TRANS  SRL solicita ajustarea valorii aferente 

cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat conform centralizatorului anexat la adresa, pentru 

obiectivul de investitii “Lucrari de punere in siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, 

punct Jgheabu, comuna Stoenesti,judetul Valcea” . 

 Tinand cont ca obiectivul de investitii de mai sus este finantat prin HG nr.718/2020-privind 

alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe 

anul 2020, pentru unele unitati administrativ teritoriale afectate de calamitati naturale, prin care s-a 

alocat Comunei Stoenesti suma de 2801 mii lei,  in urma actualizarii restul de executat va fi suportat 

din bugetul local sau din alte surse legal constituite.  

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare si analiza, in sedinta de Consiliul Local al 

Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a 

devizului general pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a bazinelor de apa 

din satul Piscu Mare, punct Jgheabu, comuna Stoenesti,judetul Valcea” actualizati in urma 

modificarilor legislative conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

Atasez alaturat: 

-Devizul general si indicatorii tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile OG 

15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

 

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……….……./………………..……2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 
obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a bazinelor de apa din satul 
Piscu Mare, punct Jgheabu, comuna Stoenesti,judetul Valcea” actualizati in urma 

modificarilor legislative conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare 

 
In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu 
prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 
prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Fata de cele prezentate, propun spre  dezbatere și aprobare , in sedinta de Consiliul 
Local al Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-
economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in 
siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, punct Jgheabu, comuna 
Stoenesti,judetul Valcea” actualizati in urma modificarilor legislative conform OG 15/2021 
privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

 
 

         
                                        INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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.7727/18.10.2021 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 
obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a bazinelor de apa din satul 
Piscu Mare, punct Jgheabu, comuna Stoenesti,judetul Valcea” actualizati in urma 

modificarilor legislative conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare 

 
In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu 
prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 
prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare si analiza, in sedinta de Consiliul Local 
al Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 
a devizului general pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a 
bazinelor de apa din satul Piscu Mare, punct Jgheabu, comuna Stoenesti,judetul 
Valcea” actualizati in urma modificarilor legislative conform OG 15/2021 privind 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 
 

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.7728/18.10.2021         APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 

REFERAT 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 

obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a drumului comunal DC 156 Barlogu-

Baile Govora (0,35 km)” actualizati in urma modificarilor legislative conform OG 15/2021 privind 

reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile HG 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri 

fiscal-bugetare; 

 Avand in vedere adresa nr.190/07.09.2021, inregistrata la sediul Primariei comunei Stoenesti 

sub nr.6730/07.09.2021, prin care constructorul SC BOGDAN CONSTRUCT  SRL solicita ajustarea 

valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat conform centralizatorului anexat la 

adresa, pentru obiectivul de investitii “Lucrari de punere in siguranta a drumului comunal DC 156 

Barlogu-Baile Govora (0,35 km)”. 

 Tinand cont ca obiectivul de investitii de mai sus este finantat prin HG nr.531/2020-privind 

alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe 

anul 2020, pentru unele unitati administrativ teritoriale afectate de calamitati naturale, prin care s-a 

alocat Comunei Stoenesti suma de 1266 mii lei,  in urma actualizarii restul de executat va fi suportat 

din bugetul local sau din alte surse legal constituite.  

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare si analiza, in sedinta de Consiliul Local al 

Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a 

devizului general pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a drumului 

comunal DC 156 Barlogu-Baile Govora (0,35 km)”  actualizati in urma modificarilor legislative 

conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

Atasez alaturat: 

-Devizul general si indicatorii tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile OG 

15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

 

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……….……./………………..……2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 
obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a drumului comunal DC 156 Barlogu-

Baile Govora (0,35 km)” actualizati in urma modificarilor legislative conform OG 15/2021 

privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 
 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu 
prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 
prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Fata de cele prezentate, propun spre dezbatere și  aprobare , in sedinta de Consiliul 
Local al Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-
economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta 

a drumului comunal DC 156 Barlogu-Baile Govora (0,35 km)”  actualizati in urma modificarilor 
legislative conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

 
 

         
                                        INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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.7730/18.10.2021 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru 
obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a drumului comunal DC 156 Barlogu-

Baile Govora (0,35 km)” actualizati in urma modificarilor legislative conform OG 15/2021 

privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 
 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu 
prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 
prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare si analiza, in sedinta de Consiliul Local 
al Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 
a devizului general pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de punere in siguranta a drumului 

comunal DC 156 Barlogu-Baile Govora (0,35 km)”  actualizati in urma modificarilor legislative 
conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 
 

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.7731/18.10.2021       APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 

REFERAT 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rest de executat 

pentru obiectivul de investitii: “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna 

Stoenesti, judetul Valcea” actualizati in urma modificarilor legislative conform OG 15/2021 privind 

reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile HG 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri 

fiscal-bugetare; 

 Avand in vedere adresa nr.1106/03.09.2021, inregistrata la sediul Primariei comunei Stoenesti 

sub nr.6785/09.09.2021, prin care constructorul SC BEBE TRANS ROM  SRL solicita ajustarea valorii 

aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat conform centralizatorului anexat la 

adresa, pentru obiectivul de investitii “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in 

comuna Stoenesti, judetul Valcea”. 

 Tinand cont ca obiectivul de investitii de mai sus este finantat din bugetul local al Comunei 

Stoenesti, in urma actualizarii restul de executat rezultat va fi suportat din bugetul local sau din alte 

surse legal constituite.  

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare si analiza, in sedinta de Consiliul Local al 

Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a 

devizului general rest de executat pentru obiectivul de investitii: “Modernizare infrastructura 

rutiera de interes local in comuna Stoenesti, judetul Valcea” actualizati in urma modificarilor 

legislative conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

Atasez alaturat: 

-Devizul general rest de executat si indicatorii tehnico-economici actualizati in conformitate cu 

prevederile OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

 

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……….……./………………..……2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rest de 
executat pentru obiectivul de investitii: “Modernizare infrastructura rutiera de interes 
local in comuna Stoenesti, judetul Valcea” actualizati in urma modificarilor legislative 

conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 
 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu 
prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 
prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Fata de cele prezentate, propun spre  dezbatere și aprobare, in sedinta de Consiliul 
Local al Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-
economici si a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investitii: 
“Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Stoenesti, judetul 
Valcea” actualizati in urma modificarilor legislative conform OG 15/2021 privind 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

 
 

         
                                        INITIATOR 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

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.7733/18.10.2021 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rest de 
executat pentru obiectivul de investitii: “Modernizare infrastructura rutiera de interes 
local in comuna Stoenesti, judetul Valcea” actualizati in urma modificarilor legislative 

conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 
 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu 
prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 
prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare si analiza, in sedinta de Consiliul Local 
al Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 
a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investitii: “Modernizare 
infrastructura rutiera de interes local in comuna Stoenesti, judetul Valcea” 
actualizati in urma modificarilor legislative conform OG 15/2021 privind reglementarea unor 
masuri fiscal-bugetare 

 
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.7734/18.10.2021       APROBAT 
           PRIMAR, 
                    DUMBRAVA GHEORGHE 

REFERAT 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rest de executat 

pentru obiectivul de investitii: “Extindere retea de canalizare menajera in comuna Stoenesti, 

judetul Valcea” actualizati in urma modificarilor legislative conform OG 15/2021 privind 

reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile HG 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri 

fiscal-bugetare; Ordonanţei de Urgenta a  Guvernului nr. 28/2013  pentru Aprobarea Programului 

National de Dezvoltare Locala aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii 

regionale si administratiei publice nr 1851/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Tinand cont de solicitarile transmise de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratie prin Adresa Nr. 104487/ 01.09.2021 si inregistrata la sediul Primariei comunei 

Stoenesti sub nr.6596/02.09.2021 

 Avand in vedere adresa nr.1662/06.09.2021, inregistrata la sediul Primariei comunei Stoenesti 

sub nr.6949/16.09.2021, prin care constructorul SC EUROPAN PROD  SA solicita ajustarea valorii 

aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat conform centralizatorului anexat la 

adresa, pentru obiectivul de investitii “Extindere retea de canalizare menajera in comuna Stoenesti, 

judetul Valcea”. 

 Tinand cont ca obiectivul de investitii de mai sus este finantat prin Programul National de 

Dezvoltare Locala – etapa a 2-a, conform contractului de finantare nr.3145/23.11.2017, in urma 

actualizarii restul de executat rezultat va fi suportat in cadrul programului PNDL/ din bugetul local sau 

din alte surse legal constituite. 

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare si analiza, in sedinta de Consiliul Local al 

Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a 

devizului general rest de executat pentru obiectivul de investitii: “Extindere retea de canalizare 

menajera in comuna Stoenesti, judetul Valcea”  actualizati in urma modificarilor legislative conform 

OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

Atasez alaturat: 

-Devizul general rest de executat si indicatorii tehnico-economici actualizati in conformitate cu 

prevederile OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

-Contractul de finantare nr.3145/23.11.2017. 

 

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……….……./………………..……2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rest de 
executat pentru obiectivul de investitii: “Extindere retea de canalizare menajera in 

comuna Stoenesti, judetul Valcea”  actualizati in urma modificarilor legislative conform 
OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

 
In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu 
prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 
prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Fata de cele prezentate, propun spre dezbatere și aprobare , in sedinta de Consiliul 
Local al Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-
economici si a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investitii: “Extindere 
retea de canalizare menajera in comuna Stoenesti, judetul Valcea” actualizati in 
urma modificarilor legislative conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare 
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RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

privitor la: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rest de 
executat pentru obiectivul de investitii: “Extindere retea de canalizare menajera in 

comuna Stoenesti, judetul Valcea”  actualizati in urma modificarilor legislative conform 
OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

 
In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, lit (b), alin.4, lit.(d) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu 
prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.44, alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 
prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si cu OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

Fata de cele prezentate, propun spre aprobare si analiza, in sedinta de Consiliul Local 
al Comunei Stoenesti, din luna octombrie 2021, actualizarea indicatorilor tehnico-economici si 
a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investitii: “Extindere retea de 
canalizare menajera in comuna Stoenesti, judetul Valcea” actualizati in urma 
modificarilor legislative conform OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare 
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DUMITRESCU GHEORGHE GABRIEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


