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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.77 

 
HOTĂRÂREA NR…. 

PRIVITOR LA: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Stoenești nr.2/13.11.2020 privitor la organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….11.2021, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 64/27.10.2021  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Sîrbu Lucian-Valentin ,pentru perioada 
noiembrie 2021-ianuarie 2022; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.……../…………2021 şi 
Raportul  de  resort  al secretarului general al comunei Stoenești      prin care 
se propune privind   modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Stoenești nr.2/13.11.2020 privind organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești,în sensul  completarii 
Comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ cu domnul Pîrvulescu 
Gheorghiță, consilierului local supleant din partea Partidului National Liberal, 
validat prin Încheierea nr.964/05.11.2021 a Judecătoriei Horezu,ca urmare a 
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei 
Bocu-Cărămizaru Elena, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, 
ca urmare a decesului acesteia, prin Hotararea Consiliului Local al comunei 
Stoenesti nr.75/27 octombrie 2021 ; 

Luand în considerare prevederile  art.13 ,alin.2 din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenești, revizuit 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești  nr.13/17.03.2021 prin 
care s-a stabilit domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de 
specialitate în cadrul Consiliului Local Stoenești fiind următoarele:Comisia 
pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;Comisia pentru administratie 
publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor 
cetatenilor  si Comisia pentru pentru invatamant, sanatate, cultura,protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement. 
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  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…….11.2021  întocmit de secretarul general al  comunei Stoeneşti ; 

În conformitate cu prevederile art.124 - 126 și art.208 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, coroborat 
cu prevederile  art.13-17 din Regulamentul de organizare și funcționare al 
Consiliului Local al comunei Stoenești, revizuit prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Stoenești  nr.13/17.03.2021; 

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

 
 

HOTĂRÂRE: 
 
 

Art.1- Se aprobă modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Stoenești nr.2/13.11.2020 privitor la organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești, după cum urmează: 

1. Art.1 ,pct.I se modifica   în sensul completării Comisiei pentru 
Programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ cu cu 
domnul Pîrvulescu Gheorghiță, consilierului local supleant din partea 
Partidului National Liberal   și  va avea următorul cuprins: 
” Art.1. – Se aproba ,pe întreaga durata a mandatului Consiliului Local 

al comunei Stoenești ,organizarea comisiilor de specialitate, după cum 
urmează: 

I.Comisia pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,alcatuita din 5 
membrii: 

1.Cioacă Ion         -Partidul Național Liberal. 
2. Chituc Vasile         -Partidul Național Liberal. 
3. Pîrvulescu Gheorghiță -Partidul Național Liberal. 
4. Sîrbu Lucian-Valentin    -Partidul Național Liberal. 
5. Constantin Gheorghe    -Partidul Național Liberal. 
” 
Art.2 -Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat potrivit 

art.1,rămân neschimbate. 
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Art.3 - Secretarului general al  comunei va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului comunei Stoeneşti, compartimentelor responsabile cu 
punerea în executare  şi aducerea la cunoștință publică prin afișare la sediul 
Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
    
      INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Mihai-Gheorghe MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … noiembrie  2021 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE  
CONSILIULUI LOCAL NR. ...…/............1 

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

1 2 3 

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

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

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

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

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

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

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