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LEGISLATURA A VIII-A
HOTĂRÂREA NR.7
PRIVITOR LA: aprobarea bugetului local al comunei Stoeneşti şi a listei cu
investițiile de interes local pentru anul 2022
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 08.02.2022, la care participă un număr de 10 consilieri din
totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr.1/31.01.2022 a Consiliului Local a fost
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu,pentru perioada
februarie-aprilie 2022;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat
sub
nr749/01.02.2022 si
Raportul de resort al compartimentului Contabilitate prin care propune
aprobarea bugetului local al comunei Stoeneşti şi a listei cu investiţiile de
interes local pentru anul 2022;
Având în vedere referatul înregistrat la nr.748/01.02.2022 prin care
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate
al primarului comunei Stoeneşti propune care propune aprobarea bugetului
local al comunei Stoeneşti şi a listei cu investiţiile de interes local pentru anul
2022;
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.1031/08.02.2022 întocmit de secretarul general al comunei
Stoeneşti ;
Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică
prin afişarea la sediul
Consiliului Local a proiectului
bugetului
local
conform
procesuluiverbal
înregistrat
la nr.9426/29.12.2022;
Având în vedere adresa nr.VLG_STZ-348/06.01.2022 și nr.VLG_STZ1406/28.01.2022 A Administrației Judetene a Finantelor Publice Vâlcea prin
care au fost transmise repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a
limitelor sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare și a cotelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale la nivelul judetului
Vâlcea,pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2022,în baza adresei Ministerului
finantelor nr.462140/25.01.2022 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat
pentru anul 2022, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a finanţelor
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publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.129,
alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările
ulterioare, cu 10 voturi pentru, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1.(1)Se aproba bugetul local al comunei Stoeneşti pentru anul 2022
la secțiunea Venituri în suma de 8.847,00 mii lei şi la secțiunea Cheltuieli
în suma de 8.847,00 mii lei, conform anexei nr. I care face parte integranta
din prezenta hotărâre.
Art.2.Se aproba lista de investiții a comunei Stoeneşti pentru anul
2022, conform anexei nr. II care face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art.3. Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate, iar
secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de
legalitate, primarului comunei Stoeneşti, compartimentului responsabil cu
punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Valeriu ZĂULEȚ

Stoeneşti, 08 februarie 2022

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI
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LEGISLATURA A VIII-A
ANEXA nr.I LA H.C.L. NR.7/08 februarie 2022
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI
STOENEŞTI PENTRU ANUL 2022
DENUMIRE
VENITURI
040201 Sume
def.din impozit pe
venit cota de 63 %
040204 Sume
def.impozitul pe
venit din cota de
14%
040205 Sume def.
impozitul pe venit
din cota de 7,5 %
110206 Sume
def.TVA pentru
echilibrarea
bugetelor locale
110202 Sume
def.TVA cheltuieli
Descentralizate

SUMA

420241 Subventii
de la bugetul de
stat pentru
finantarea

SUMA

298,00
Cap.51.02 Autortati publice
Art.10 cheltuieli personal
Art.20 bunuri si servicii

2299,00
1600,00
699,00

782,00

1621,00

1556,00

110205 Sume
def.TVA drumuri
420234 Subventii
pentru acordare
ajutor incalzire
locuinta

DENUMIRE CHELTUIELI

200,00

200,00

Cap.65.02 Invatamant
Art.10 cheltuieli personal
al.100115 alocatii transport BL
Art.20 bunuri si servicii
Al.2002 reparatii curente BL
Art.57 asistenta sociala
al.570201 ajutoare sociale in numerar
Art.59 Alte cheltuieli
Al.5901 Burse
Art.71 cheltuieli de capital BL

112 ,00
15,00
9,00
36,00
48,00
4,00

Cap.650250 Alte cheltuieli in
domeniul invatamantului
Art.57 asistenta sociala
al.570203 tichete sociale gradinita
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
-Construire Gradinita parter ,cu
program normal ,satul Dobriceni
-Amenjare loc de joaca si spatiu de
recreere pentru copii din satul
Dobriceni,pct.La Gradinita

3359,00

Art.5801 Program FEDR
-Modernizare si extindere scoala
Stoenesti
Al.580101 finantare nationala

3275,00

al.580102 finantare exeterna

2.600,00

10,00
74,00
14,00
60,00

400,00
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Sanatatii

nerambursabila
al.580103 cheltuieli neeligibile

48020401 Sume
primite de la UE –
sume primite in
contul platilor
efectuate in anul
curent
48020101 Sume
primite in contul
platilor efectuate in
anul curent

Venituri proprii

275,00
75 (BL)

Cap.66 Sanatate
Art.10 cheltuieli personal

200,00
200,00

Cap.67.02 Cultura
Subcap.67020302 Biblioteca
Art.10 cheltuieli personal

223,00
60,00

Subcap.67020307 Camine
culturale
Art.20 bunuri si servicii
Al.200530 alte obiecte de inventar
(mese si scaune camin Dobriceni)
Al.200103 incalzit,iluminat
Subcap.670250 Alte servicii in
domeniul culturii,recreeri si religiei
Art.71 cheltuieli capital
Al.710101 constructii
Construire monument al eroilor in
satul Dobriceni
Subcap.670206 Servicii religioase
Art.59 alte cheltuieli
Al.59.12 sustinerea cultelor

100,00

Cap.68.02 Asigurari si asistenta
sociala
Subcap.68020502 Asistenta
sociala in caz de invaliditate
Art.57 asistenta sociala
Al.570201 ajutoare sociale in
numerar
Subcap.68021501 Ajutor social
Art.57 asistenta sociala
Al.570201 ajutoare sociale in
numerar

1868,00

3.200,00

990,00

Cap.70.02 Servicii si dezv publica
Subcap.70020501 Alimentare cu
apa
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
-Extindere sistem de alimentare cu
apa in satul Zmeurat
-Achizitionare si montare rezervoare
subterane pentru suplimentarea

92,00
8,00
33,00

30,00-

1.662 (200 BL)

206,,00
(6 BL)

527,00
327,00

15,00
142,00

2
2
,
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rezervei de apa la grupurile de
pompare din satele Gruieri si Suseni
-Achizitionare si montare rezervor in
satul Piscu Mare,punctul La Jgheab
pentru suplimentarea rezervei de apa
in comuna Stoenesti

170,00

Subcap.700206 Iluminat public
Art.20 bunuri si servicii

200,00

Cap.74.02 Protectia mediului
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
- Realizare subtranversare la DJ
646A pentru reteaua de canalizare a
apei menajere in pct.GauloiuMateescu,sat Stoenesti
Art.81 Rambursari de credite
Al.810205 Rambursari de credite
aferente datoriri publice interne

140,00
20,00

Cap. 84.02 Transporturi si
comunicatii
Subcap.84020301 Drumuri si poduri
Art.20 bunuri si servicii
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii
-Modernizare
infrastructura
rutiera de interes local in comuna
Stoenesti
- Construire trotuare pietonale
adiacente DN 67,DJ 651 si DJ646
A
in
satele
Stoenesti,Barlogu,Mogosesti si
Budurasti
- Realizare statii de incarcare
pentru vehicule electrice in
com.Stoenesti

50,00

Cap.54.02.05 Fond de rezerva
bugetara la dispozitia autoritatilor
locale
Art.50 Fond de rezerva
Al.5004 Fond de rezerva bugetara la
dispozitia autoritatilor locale
CAP.55.02 Tranzactii privind
datoria publica ori imprumut
Art.30 Dobanzi
Al.300101 Dobanzi aferente datoriei
publice interne directe

50,00

120,00

50,00
20,00
10,00

20,00

19,00
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TOTAL
VENITURI

8.847,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Valeriu ZĂULEȚ

Stoeneşti, 08 februarie 2022

TOTAL CHELTUIELI

8.847,00

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

