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Nr…………………./…………………….2022

Aprob,
PRIMAR,
Gheorghe DUMBRAVĂ

REFERAT
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru pentru perioada februarie-aprilie 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 februarie-aprilie 2022 , care să conducă şedinţele consiliului local
şi să semneze hotărârile adoptate de acesta.
Secretar general comună
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI
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NR. …………………/……………………2022
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru pentru perioada
februarie-aprilie 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 februarie-aprilie 2022 , care să conducă şedinţele consiliului local
şi sa semneze hotărârile adoptate de acesta.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe DUMBRAVĂ
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NR………………/……………..2022
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru pentru perioada februarie-aprilie 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 februarie-aprilie 2022 , care să conducă şedinţele
consiliului local şi sa semneze hotărârile adoptate de acesta.
Secretar general comună
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI
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Nr. …………./………….2022

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor coroborate cu cele ale Ordinulului nr. 132/2007 al
Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a
Planului de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de analiza si acoperire a
riscurilor, denumit in continuare PAAR, cuprinde riscurile potentiale identificate
la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, masurile, actiunile si resursele
necesare pentru managementul riscurilor respective.
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii
implicati a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa
aparitia unei situatii de urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune
pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si
de a asigura un raspuns .
Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin
evitarea manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea
consecintelor lor, in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte
destinate asigurarii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea
situatiilor de urgenta;
c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea
planurilor operative;
d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si
gestionarii situatiilor de urgenta.
Faţă de cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare in sedinta
ordinara din luna ianuarie 2022, proiectul de hotarare privind reactualizarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului
local pentru situaţii de urgenţă al comunei Stoeneşti pentru anul 2022.
Consilier juridic
Ioan COSMA
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NR……………/……………...2022
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă
al comunei Stoeneşti pentru anul 2022
Prin proiectul de hotarare anexat se propune reactualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al
comunei Stoeneşti pentru anul 2022.
În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
coroborate cu cele ale Ordinulului nr. 132/2007 al Ministrului Administratiei si Internelor
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a
Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de analiza si acoperire a
riscurilor, denumit in continuare PAAR, cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale, masurile, actiunile si resursele necesare pentru
managementul riscurilor respective.
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicati a sarcinilor
si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa aparitia unei situatii de urgenta, de a
crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor
generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns .
Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin evitarea
manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea consecintelor lor, in
baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii tipurilor de risc, conform schemei cu
riscurile teritoriale;
b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte destinate asigurarii
functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;
c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea planurilor
operative;
d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii situatiilor
de urgenta.
Faţă de cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare in sedinta ordinara din
luna ianuarie 2022, proiectul de hotarare privind reactualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al
comunei Stoeneşti pentru anul 2022.

Inițiator
Primar
Gheorghe DUMBRAVĂ
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NR……….……/…………………….2022
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de
competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei Stoeneşti
Prin expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei Stoeneşti se propune reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă
al comunei Stoeneşti.
Propunerea respecta prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor coroborate cu cele ale Ordinulului nr. 132/2007 al
Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a
Planului de analiza si acoperire a riscurilor, potrivit cărora Planul de analiza si
acoperire a riscurilor, denumit in continuare PAAR, cuprinde riscurile potentiale
identificate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, masurile, actiunile si
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. Scopurile PAAR
sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicati a sarcinilor si
atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa aparitia unei situatii de
urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si
gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un
raspuns.
Faţă de cele expuse , propun spre aprobare în şedinţa ordinară din luna
ianuarie 2022,a proiectului de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru
situaţii de urgenţă al comunei Stoeneşti pentru anul 2022.
Consilier juridic
Ioan COSMA
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Nr. …………./……….…….2022

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001
privind venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu
art.28, alin.3, din H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările si completările ulterioare,coroborat cu art.129 , alin.14 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,
propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări
de interes local ce se vor desfăşura în anul 2022, cu beneficiarii Legii
nr.416/2001 , supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al comunei
Stoeneşti în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2022,după cum urmează:
- Curatirea santurilor aflate de-a lungul drumurilor judetene si comunale
de aluviuni si vegetatie ierboasa in vederea scurgerii in conditii normale a apei
provenite din precipitatii ;
- Curatirea de maracinisuri si arbusti a zonei de siguranta a drumurilor
judetene si locale;
- Imprastierea balastrului, a macadamului si a altor materiale pe
platformele drumurilor judetene si locale ;
- Decolmatarea capetelor de pod si a tuburilor, de materiale adunate care
impiedica scurgerea corespunzatoare a apei din santuri ;
- Incarcarea manuala a remorcilor cu materialele ce urmeaza a fi
imprastiate pe platforma drumurilor mai ales pietre ;
- Strangerea pietrelor din vaile mai mari existente in comuna respectiv
Dobriceni (Govora), Sarata, Cacova pentru a fi folosite pentru drumuri ;
- Imprastierea materialului antiderapant pe drumuri in timpul ierii ;
- Curatirea de zapada si gheata a trotuarelor din curtile institutiilor publice:
scoli, gradinite, dispensare, primarie;
- Indepartarea zapezii si a ghetii de pe drumurile aflate in
fata
institutiilor publice ;
- Igienizarea vailor Govora(Dobriceni), Sarata si Cacova prin colectarea
deseurilor aruncate pe maluri si in albiile lor ;
- Decolmatarea vailor principale pentru evitarea inundatiilor din timpul
precipitatiilor bogate ;
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- Actiuni trimestriale de curatenie generala a fiecarui sat prin colectarea
selectiva a deseurilor aflate pe marginea drumurilor sau in alte locuri nepermise;
- Cositul vegetatiei din curtile institutiilor publice : camine culturale,
gradinite, scoli ;
- Amenajarea parcurilor cu arbusti si vegetatie florala din satele Stoeneşti
si Dobriceni ;
- Lucrari pentru intretinerea spatiului verde in parcurile amenajate in
satele Stoeneşti si Dobriceni ;
- Plantarea de arbori pe terenurile virane existente in amonte;
- Taiatul si spartul lemnelor la institutiile publice: primarie, scoli, gradinite,
punct sanitar Dobriceni ;
- Depozitatul lemnelor la institutiile publice ;
- Curatatul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public ;
- Sapatul si varuitul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public;
- Recoltarea fructelor de pe domeniul public ;
- Curatarea drumurilor asfaltate acolo unde se afla diverse materiale
aduse prin viituri ;
Curatenie generala a
Caminelor Culturale situate pe raza comunei
Stoenesti,de cate ori este cazul.
Referent asistent social
Rodica MORARU-CIOCHINĂ
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REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce
se vor desfăşura în anul 2022, cu beneficiarii Legii nr.416/2001
În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu art.28,
alin.3, din H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
si completările ulterioare,coroborat cu art.36 , alin.9 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea
planului de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2021, cu
beneficiarii Legii nr.416/2001 , supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al
comunei Stoeneşti în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2022,după cum
urmează:
- Curatirea santurilor aflate de-a lungul drumurilor judetene si comunale
de aluviuni si vegetatie ierboasa in vederea scurgerii in conditii normale a apei
provenite din precipitatii ;
- Curatirea de maracinisuri si arbusti a zonei de siguranta a drumurilor
judetene si locale;
- Imprastierea balastrului, a macadamului si a altor materiale pe
platformele drumurilor judetene si locale ;
- Decolmatarea capetelor de pod si a tuburilor, de materiale adunate care
impiedica scurgerea corespunzatoare a apei din santuri ;
- Incarcarea manuala a remorcilor cu materialele ce urmeaza a fi
imprastiate pe platforma drumurilor mai ales pietre ;
- Strangerea pietrelor din vaile mai mari existente in comuna respectiv
Dobriceni (Govora), Sarata, Cacova pentru a fi folosite pentru drumuri ;
- Imprastierea materialului antiderapant pe drumuri in timpul ierii ;
- Curatirea de zapada si gheata a trotuarelor din curtile institutiilor publice:
scoli, gradinite, dispensare, primarie;
- Indepartarea zapezii si a ghetii de pe drumurile aflate in
fata
institutiilor publice ;
- Igienizarea vailor Govora(Dobriceni), Sarata si Cacova prin colectarea
deseurilor aruncate pe maluri si in albiile lor ;
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- Decolmatarea vailor principale pentru evitarea inundatiilor din timpul
precipitatiilor bogate ;
- Actiuni trimestriale de curatenie generala a fiecarui sat prin colectarea
selectiva a deseurilor aflate pe marginea drumurilor sau in alte locuri nepermise;
- Cositul vegetatiei din curtile institutiilor publice : camine culturale,
gradinite, scoli ;
- Amenajarea parcurilor cu arbusti si vegetatie florala din satele Stoeneşti
si Dobriceni ;
- Lucrari pentru intretinerea spatiului verde in parcurile amenajate in
satele Stoeneşti si Dobriceni ;
- Plantarea de arbori pe terenurile virane existente in amonte;
- Taiatul si spartul lemnelor la institutiile publice: primarie, scoli, gradinite,
punct sanitar Dobriceni ;
- Depozitatul lemnelor la institutiile publice ;
- Curatatul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public ;
- Sapatul si varuitul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public;
- Recoltarea fructelor de pe domeniul public ;
- Curatarea drumurilor asfaltate acolo unde se afla diverse materiale
aduse prin viituri ;
Curatenie generala a
Caminelor Culturale situate pe raza comunei
Stoenesti,de cate ori este cazul.
INIȚIATOR
Primar
Gheorghe DUMBRAVĂ
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RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2021,
cu beneficiarii Legii nr.416/2001
În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu art.28,
alin.3, din H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
si completările ulterioare,coroborat cu art.36 , alin.9 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea
planului de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2022 cu
beneficiarii Legii nr.416/2001, în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2022 a
Consiliului Local al comunei Stoeneşti .
Referent asistent social
Rodica MORARU-CIOCHINĂ
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SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
privitor la prelungirea prin act aditional a Contractului de concesiune a serviciului public de
salubrizare nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN S.A.
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2),lit.d) și alin.6,lit.a) și art.608 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art.29 și art.30 din Contractul de concesiune a serviciului public
de salubrizare nr.7006/30.12.2009,care prevad ca orice clauza din contract se poate modifica prin
acordul partilor prin act aditional,stabilite de comun acord;
Ținând cont de prevederile art.1 din HG nr.34/2022 prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si stabilirea masurilor care
se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID19;
Văzând că la data de 01 februarie 2022, expiră termenul pentru care a fost încheiat
contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN S.A. Rm. Vâlcea și au început demersurile de
atribuire a unui nou contract la nivel judetean
de
către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea;
Fata de cele prezentate,propun introducerea pe ordinea de zi , spre dezbatere şi
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna ianuarie 2022
, proiectul de hotarare privind prelungirea prin act aditional a Contractului de
concesiune a serviciului public de salubrizare nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN S.A.,
pe o perioada de 3 luni după incetarea starii de urgenta sau de alerta,conditionat de faptul ca
în cazul în care în aceasta perioada se incheie un contract de delegare a serviciului intre
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din
Judeţul Vâlcea si o firma prestatoare pentru intregul judet sau se deleaga serviciui public de
salubrizare, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației achizițiilor publice prin
atribuire a achizitiei directe,contractul va inceta de drept.
Consilier juridic
Ioan COSMA
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REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
prelungirea prin act aditional a Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN S.A.
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2),lit.d) și alin.6,lit.a) și art.608 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art.29 și art.30 din Contractul de concesiune a serviciului public
de salubrizare nr.7006/30.12.2009,care prevad ca orice clauza din contract se poate modifica prin
acordul partilor prin act aditional,stabilite de comun acord;
Ținând cont de prevederile art.1 din HG nr.34/2022 prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si stabilirea masurilor care
se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID19;
Văzând că la data de 01 februarie 2022, expiră termenul pentru care a fost încheiat
contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN S.A. Rm. Vâlcea și au început demersurile de
atribuire a unui nou contract la nivel judetean
de
către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea;
Fata de cele prezentate,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna ianuarie 2022, proiectul de hotarare privind
prelungirea prin act aditional a Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN S.A., pe o perioada de 3 luni după incetarea starii
de urgenta sau de alerta,conditionat de faptul ca în cazul în care în aceasta perioada se
incheie un contract de delegare a serviciului intre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea si o firma prestatoare pentru
intregul judet sau se deleaga serviciui public de salubrizare, pe baza procedurilor de atribuire
specifice legislației achizițiilor publice prin atribuire a achizitiei directe,contractul va inceta de
drept.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe DUMBRAVĂ
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RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
prelungirea prin act aditional a Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN S.A.
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2),lit.d) și alin.6,lit.a) și art.608 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art.29 și art.30 din Contractul de concesiune a serviciului public
de salubrizare nr.7006/30.12.2009,care prevad ca orice clauza din contract se poate modifica prin
acordul partilor prin act aditional,stabilite de comun acord;
Ținând cont de prevederile art.1 din HG nr.34/2022 prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si stabilirea masurilor care
se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID19;
Văzând că la data de 01 februarie 2022, expiră termenul pentru care a fost încheiat
contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN S.A. Rm. Vâlcea și au început demersurile de
atribuire a unui nou contract la nivel judetean
de
către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea;
Fata de cele prezentate,propun spre aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Stoeneşti din luna ianuarie 2022
, proiectul de hotarare privind prelungirea prin
act aditional a Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare
nr.7006/30.12.2009 incheiat cu S.C.URBAN S.A., pe o perioada de 3 luni după incetarea starii
de urgenta sau de alerta,conditionat de faptul ca în cazul în care în aceasta perioada se
incheie un contract de delegare a serviciului intre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea si o firma prestatoare pentru
intregul judet sau se deleaga serviciui public de salubrizare, pe baza procedurilor de atribuire
specifice legislației achizițiilor publice prin atribuire a achizitiei directe,contractul va inceta de
drept.
Consilier juridic
Ioan COSMA
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SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
privitor la aprobarea actualizării, prin majorare, a tarifelor pentru activitățile de
precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu
regim special, sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a
deșeurilor menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna
Stoenești
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.l) din Legea 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localitatilor, republicata , ale Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire , ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice
serviciului de salubrizare a localitatilor, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.74 pentru
modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu,coroborate cu prevederile art.8
alin.(3), lit.k), art.43 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicata,coroborate cu prevederile ale art.129, alin.(2), lit.d) și alin.(7),lit.n) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de solicitarea nr.72/11.01.2022 făcuta în acest sens de către Urban S.A
București – Sucursala Rm. Vâlcea şi înregistrată la Primăria comunei Stoenesti sub nr.
246/11.01.2022, în baza contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public
de salubrizare, ca urmare a cresterii tarifului de depozitare a deseurilor,a cresterii tarifelor la
carburanti și piese de schimb și a cresterii salariului minim pe economie
Fata de cele prezentate,propun introducerea pe ordinea de zi , spre dezbatere şi
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna ianuarie 2022,
proiectul de hotarare privind aprobarea actualizării, prin majorare, a tarifelor pentru
activitățile de precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu
regim special, sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere
prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești,dupa cum urmeaza:
- 16,81 lei/persoana/luna fără TVA(20,00 lei/persoana/luna, inclusiv TVA).
- 200,00 lei/mc persoana juridica, exclusiv TVA.

Consilier juridic
Ioan COSMA
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REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea actualizării, prin majorare, a tarifelor pentru activitățile de
precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu
regim special, sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor
menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.l) din Legea 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localitatilor, republicata , ale Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire , ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice
serviciului de salubrizare a localitatilor, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.74 pentru
modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu,coroborate cu prevederile art.8
alin.(3), lit.k), art.43 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicata,coroborate cu prevederile ale art.129, alin.(2), lit.d) și alin.(7),lit.n) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de solicitarea nr.72/11.01.2022 făcuta în acest sens de către Urban S.A
București – Sucursala Rm. Vâlcea şi înregistrată la Primăria comunei Stoenesti sub nr.
246/11.01.2022, în baza contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public
de salubrizare, ca urmare a cresterii tarifului de depozitare a deseurilor,a cresterii tarifelor la
carburanti și piese de schimb și a cresterii salariului minim pe economie
Fata de cele prezentate,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna ianuarie 2022, proiectul de hotarare privind
aprobarea actualizării, prin majorare, a tarifelor pentru activitățile de precolectare ,colectare
și transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu regim special, sortarea deșeurilor
menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de către SC Urban S.A Rm.
Vâlcea în comuna Stoenești, dupa cum urmeaza:
- 16,81 lei/persoana/luna fără TVA(20,00 lei/persoana/luna, inclusiv TVA).
- 200,00 lei/mc persoana juridica, exclusiv TVA.

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe DUMBRAVĂ
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RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea actualizării, prin majorare, a tarifelor pentru activitățile de
precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu
regim special, sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor
menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.l) din Legea 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata , ale Ordinului nr.109/2007
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire , ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, ale
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.74 pentru modificarea Legii nr.211/2011
privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare
a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu,coroborate cu prevederile
art.8 alin.(3), lit.k), art.43 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilitati publice, republicata,coroborate cu prevederile ale art.129, alin.(2),
lit.d) și alin.(7),lit.n) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare
Ținând cont de solicitarea nr.72/11.01.2022 făcuta în acest sens de către
Urban S.A București – Sucursala Rm. Vâlcea şi înregistrată la Primăria comunei
Stoenesti sub nr. 246/11.01.2022, în baza contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare, ca urmare a cresterii
tarifului de depozitare a deseurilor,a cresterii tarifelor la carburanti și piese de
schimb și a cresterii salariului minim pe economie.
Fata de cele prezentate,propun spre aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna ianuarie 2022
, proiectul de
hotarare privind aprobarea actualizării, prin majorare, a tarifelor pentru
activitățile de precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu
excepția celor cu regim special, sortarea deșeurilor menajere și depozitarea
controlata a deșeurilor menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în
comuna Stoenești.
Consilier juridic
Ioan COSMA
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SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
Privitor la aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna
Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023
În conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2, art.19,alin.1-4,
art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale,coroborate cu
prevederile H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,cu modificările şi completările
ulterioare şi cu prevederile art.24 si art.25,alin.1 din ORDINUL Nr. 5511/2021 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari/prescolari si elevi scolarizati in
unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii
retelei unitatilor de invatamant;
Ținând cont de adresa nr.755/08.12.2021 a Scolii Gimnaziale Stoeneşti prin s-a
aprobat în Consiliul Profesoral și în
Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale
Stoeneşti reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru anul școlar 2022-2023;
Având în vedere adresa nr. 9030/04.01.2022 prin care Inspectoratul Şcolar Județean
Vâlcea acorda avizul conform
pentru
organizarea Reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023;
Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi a sedinte ordinare
aferente lunii ianuarie 2022 a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea Reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023,după
cum urmează:
1 Școala Gimnazială Stoeneşti,sat Stoeneşti,comuna
Unitate cu personalitate
Stoeneşti(cu clasele pregătitoare-a VIII-a-9 clase)
juridica(PJ)
2 Grădinița cu program normal Dobriceni,sat
Structura arondata(AR)
Dobriceni, comuna Stoeneşti(trei grupe de
prescolari:mica,mijlocie,mare)
Cheltuielile de personal vor fi calculate conform costului standard corelat cu numărul
de elevi școlarizați,iar pentru cheltuielile de personal neacoperite,Consiliul Local al comunei
Stoenești nu se poate angaja în asigurarea diferențelor de fonduri.
Consilier juridic
Ioan COSMA
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LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru
anul şcolar 2022-2023
În conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2, art.19,alin.1-4,
art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale,coroborate cu
prevederile H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,cu modificările şi completările
ulterioare şi cu prevederile art.24 si art.25,alin.1 din ORDINUL Nr. 5511/2021 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari/prescolari si elevi scolarizati in
unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii
retelei unitatilor de invatamant;
Ținând cont de adresa nr.755/08.12.2021 a Scolii Gimnaziale Stoeneşti prin s-a
aprobat în Consiliul Profesoral și în
Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale
Stoeneşti reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru anul școlar 2022-2023;
Având în vedere adresa nr. 9030/04.01.2022 prin care Inspectoratul Şcolar Județean
Vâlcea acorda avizul conform
pentru
organizarea Reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023;
Fata de cele prezentate propun spre dezbatere și aprobare în sedinta ordinara aferente
lunii ianuarie 2022 a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea Reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023,după
cum urmează:

1 Școala Gimnazială Stoeneşti,sat
Stoeneşti,comuna Stoeneşti(cu clasele
pregătitoare-a VIII-a-9 clase)
2 Grădinița cu program normal Dobriceni,sat
Dobriceni, comuna Stoeneşti(trei grupe de
prescolari:mica,mijlocie,mare)

Unitate cu
personalitate
juridica(PJ)
Structura arondata(AR)

Cheltuielile de personal vor fi calculate conform costului standard corelat cu numărul
de elevi școlarizați,iar pentru cheltuielile de personal neacoperite,Consiliul Local al comunei
Stoenești nu se poate angaja în asigurarea diferențelor de fonduri.
INIȚIATOR
PRIMAR
Gheorghe DUMBRAVĂ
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JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
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NR……….……./………………2022
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti,
pentru anul şcolar 2022-2023
În conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2, art.19,alin.1-4,
art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale,coroborate cu
prevederile H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,cu modificările şi completările
ulterioare şi cu prevederile art.24 si art.25,alin.1 din ORDINUL Nr. 5511/2021 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari/prescolari si elevi scolarizati in
unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii
retelei unitatilor de invatamant;
Ținând cont de adresa nr.755/08.12.2021 a Scolii Gimnaziale Stoeneşti prin s-a
aprobat în Consiliul Profesoral și în
Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale
Stoeneşti reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru anul școlar 2022-2023;
Având în vedere adresa nr. 9030/04.01.2022 prin care Inspectoratul Şcolar Județean
Vâlcea acorda avizul conform
pentru
organizarea Reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023;
Fata de cele prezentate propun spre aprobare în sedinta ordinare aferenta lunii
ianuarie 2022 a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023.
Consilier juridic
Ioan COSMA

