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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.23 

HOTĂRÂREA NR…… 
PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2022 

 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de….03.2022, la care participă un număr de … 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  nr…./…….2022 si  Raportul  de  
resort   al  compartimentului contabilitate prin care propune rectificarea 
bugetului local pe anul 2021; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr………./……….03.2022  prin care 
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

Văzând  adresa nr. VLG_STZ_2749/16.02.2022 a Adiministratiei Judetene a 
Finantelor pUblice Vâlcea,inregistrata la sediul institutiei noastre sub 
nr.1286/17.02.2022 prin care au fost comunicate repartizarea sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2022 și estimarile pentru anii 2023-
2025,actualizata potrivit Deciziei Sefului A.J.F.P  nr.3/16.02.2022  privind 
repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea de baza a invatamantului preuniveristar de sts,alocate la nivelul judetului 
Vâlcea pe anul 2022 precum și Hotararea Consiliului Județean Vâlcea 
nr.25/07.02.2022 privitor la privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
sumei de 32.994 mii lei, din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, 
constituit potrivit prevederilor art.6 alin.(1) lit.c) din Legea bugetului de stat pe anul 
2022, nr.317/2021, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru 
sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si 
pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, 
in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la 
art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare si din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2022 si Hotararea Consiliului 
Județean Vâlcea nr.26/07.02.2022 privitor repartizarea pe unitati administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii 
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cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2022 si estimari pe anii 
2023-2025;  

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…../………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; 

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.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022 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; 

În baza 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  ………..  
voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. - Se aprobă  rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru 
anul 2022, conform anexei ,ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - 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. 
 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
Stoeneşti, … martie 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.23 
Anexa la HCL nr……/….03.022 

 
DENUMIRE                             
VENITURI  
 

   SUMA  
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  
-mii lei- 

 
110202 Sume 
def.TVA  
chelt.descentr
. 
- finantarea 
de baza a 
unitatilor de 
invatamant 
preuniversitar 
de stat 
110205 sume 
def. TVA-
drumuri 
 
040205 Sume 
repartizate 
din Fondul la 
dispoziția 
Consiliului 
Judetean 
 

Venituri proprii 
 
420265 
Finantarea 
Programului 
National de 
Dezvoltare Local  
 
360205 
Varsaminte din 
veniturile si /sau 
disponibilitatile  
institutiilor 
publice 

  
  +118,00 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
+30,00 

 
    
  
 
    
 + 355,00 
 
 
 
 
  + 36,65 
 
 + 810,00 
 
 
 
 
 
+36,65 

 
Cap.5102 Autoritati publice 
Art.20 bunuri si servicii 
Al.200130 alte bunuri si 
prest.serv 
 
 
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 
-Lucrări de modernizare a strazii 
Marinești(La Iusuf),sat 
Dobriceni și a strazii Gruieri(La 
Nuca),sat Gruieri 
  
Cap.65.02 Invatamant 
Art.20 Bunuri și servicii 
Art.71 cheltuieli de capital BL 
 
Cap. 70.02 Servicii de dezv. 
publica 
Subcap.70020501Alimentare cu 
apa 
Art.71 cheltuieli de capital 
Al.710101 constructii 
-Extindere sistem de alimentare 
cu apa în satul Zmeuratu 
-Achizitionare și Montare 
rezervor în satul Piscu Mare,pct. 
Jgheab pentru suplimentarea 
rezervei de apa în comuna 

 
  +52,65 
   
  
 
 
 
+19,00 
 
 
 
+ 14,00 
 
 
+5,00 

 

 

 

 
 
+131,00 
+118,00 
+13,00 

 
+635,00 
 
 
 
 
 
+ 370,00 
 
+265,00 
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Stoenesti 
 
Cap. 74.02 Protectia 
mediului 
Art.71 cheltuieli de capital 
Al.710101 constructii 
-Realizare subtravesrare la 
drumul judetean DJ 
646A,pentru reteaua de 
canalizare a apei menajere,în 
punctul Gauloiu-Mateescu,sat 
Stoenesti 
 
-Extindere retea de canalizare  
menajera în comuna Stoenești 
 
Cap. 670250 Alte servicii în 
domeniile culturii,recreeri și 
religiei 
Al.2030 Alte cheltuieli 
Art.203030 alte cheltuieli cu 
bunuri și servicii 
-Ziua comunei Stoenesti 
 
Cap. 700250 Alte servicii în 
domeniile 
locuintelor,serviciilor și 
dezvoltării comunale 
Art.551 transferuri intre unitatile 
administrației publice 
al.510101 transferuri către 
institutiile publice 
 

 
 
+452,00 
 
 
 
+12,00 
 
 
 
 
 
 
+440,00 
 
 
+60,00 
 
 
 
 
 
 
 

+36,65 

TOTAL 
VENITURI 

+ 1386,30     TOTAL CHELTUIELI           + 1386,30 

 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
Stoeneşti, … martie 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.24 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 
 PRIVITOR LA:  aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii al comunei  Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul 2022 
 
 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de….03.2022, la care participă un număr de … 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  nr……../…………2022 si  Raportul  
de  resort   al compartimentului Contabilitate  prin care propune aprobarea  
bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii al comunei  
Stoeneşti, judeţul Vâlcea pentru anul 2022; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr……...03.2022 prin care doamna 
Tătulescu  Nicoleta-consilier(contabil  )  în  aparatul  de  specialitate  al  
primarului comunei Stoeneşti propune care propune aprobarea  bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii al comunei  Stoeneşti, 
judeţul Vâlcea 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………../…….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; 

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  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; 
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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 
............ voturi pentru şi ..................voturi împotrivă, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1 Se aproba bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri 
proprii al comunei  Stoeneşti, judeţul Vâlcea pentru anul 2022 , la secțiunea 
Venituri în  suma de 70,00 mii lei  şi la secțiunea Cheltuieli în  suma de 70,00 
mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 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. 
 
 
 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … martie 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.24 
Anexa la HCL nr……/….03.2022 

 
   DENUMIRE                      
VENITURI  
 

   SUMA  
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  
 
-mii lei- 

301005 Venituri din 
concesiuni si 
inchireieri  
331008 Venituri din 
prestari servicii  
 

   50,00 
 
   20,00  
 
 
 

Cap.6710 
Cultura,recreere,religie 
Subcap.67100307 Camine culturale 
 Art.20 Bunuri si servicii 
 Al.200103 Incalzit,iluminat 
 Al.200104 Apa,canal 
 Al.200130 Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare 
 Cap.7010 Locuinte,servicii si 
dezv. 
 Subcap.701050Alte serv.in 
domeniile .loc.,serv.si 
dezv.comunale  
  Art.20 Bunuri si servicii 
  Al.200104 Apa,canal,salubrizare 
 Al.200130 Alte bunuri si prestari 
servicii 
 
 

 
  50,00 
  50,00 
  50,00 
  30,00   
  10,00 
  10,00 
 
 20,00 
 20,00 
 
  20,00 
  10 ,00 
  10,00 

TOTAL VENITURI              70,00 TOTAL CHELTUIELI                          70,00 

 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … martie 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.25 

 
HOTĂRÂREA NR. 

PRIVITOR LA: aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local al comunei 
Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  31 decembrie 2021 

  
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de….03.2022, la care participă un număr de … 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  nr……../…………2021  si  
Raportul  de  resort   al compartimentului contabilitate   prin care propune 
aprobarea contului anual de execuţie  a bugetului local al comunei Stoenești la 
venituri şi cheltuieli la data de  31 decembrie 2021; 

Ținând cont de  referatul înregistrat la nr……./…….03.2021 prin care doamna 
Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al primarului  
comunei Stoeneşti propune aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local 
al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  31 decembrie 2021; 
  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…….03.2022  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; 
 În conformitate cu  prevederile art. 20,alin.1,lit.(c) şi art.57,alin.1 din  Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,  
coroborate cu art.129, alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art.139, alin.(3),lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu … voturi 
pentru şi ….voturi împotriva …., adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
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 Art.1 Se aprobă  Contul anual de execuţie  a bugetului local al comunei 
Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  31 decembrie 2021,conform anexei  nr.1 
,ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  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. 
 
 
 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … martie 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A      PROIECT NR.26 

 
HOTĂRÂREA NR…. 

PRIVITOR LA: însuşirea Raportului  primarului privind starea socială, economică şi 
de mediu a comunei Stoeneşti pentru anul 2021 

 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de….03.2022, la care participă un număr de … 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;  

 Analizând Raportul asupra stării sociale, economice şi de mediu a comunei 
Stoeneşti pentru anul 2021, întocmit de primarul comunei Stoeneşti, domnul 
Gheorghe Dumbravă; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la 
nr…….03.2021   întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ; 
 În conformitate cu prevederile art.155,alin.1,lit.(b) și alin.3,lit.(a) din OUB 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
… voturi pentru şi ….voturi împotriva …., adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 Articol unic. Se însuşeşte Raportul primarului asupra stării sociale, economice 
şi de mediu a comunei Stoeneşti pentru anul 2021, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  
      INITIATOR 
            PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
   Gheorghe DUMBRAVĂ    SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
Stoeneşti, … martie 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A     PROIECT NR.26  
 
Nr…………/………….……..2022           

Anexă la H.C.L. nr…./………martie 2022 
 
 

RAPORTUL  
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUNEI 

STOENEŞTI 
 
 

În conformitate cu prevederile art.155,alin.1,lit.(b) și alin.3,lit.(a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările si completările ulterioare, 
primarul prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea 
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale. 

Activitatea primarului s-a desfăşurat în serviciul colectivităţii locale, în acord cu 
interesele generale ale comunei Stoeneşti, pe baza atribuţiilor prevăzute de lege, 
respectând principiul transparenţei decizionale. 

Activitatea Primăriei a fost orientată, în special, înspre îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de administraţia publică locală a comunei noastre, aplicarea Hotărârilor 
Consiliului Local, respectarea obligaţiilor  şi atribuţiilor stabilite de lege şi de alte 
acte normative. 

Gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi nu în ultimul rând 
bunăstarea cetăţenilor comunei Stoeneşti, au fost obiectivele principale în anul 
2019. 

S-au urmărit: realizarea de investiţii, întreţinerea, repararea străzilor din 
comună, în limita bugetului local; asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte 
cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică, 
asigurarea unui climat modern şi sănătos în şcoli (asigurarea dotărilor necesare 
desfăşurării procesului de învăţământ, reparaţii, modernizări, ajutor financiar, şi nu 
numai, în acţiunile iniţiate de elevi). 

Având ca punct de  referinţă atribuţiile principale ale primarului, vă supun 
atenţiei modul în care acestea au fost îndeplinite, încercând să conturez o imagine 
cât mai completă, a eforturilor şi demersurilor conducerii primăriei, a consilierilor şi 
aparatului propriu, în slujba comunităţii din comuna Stoeneşti. 
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Încă de la preluarea mandatului actual ne-am asumat obligaţia de a raporta 
cetăţenilor care ne-au ales ce am reuşit să facem pentru bunăstarea comunei din 
momentul în care am fost investiţi cu votul lor de încredere. 

În esenţă, putem raporta către comunitatea locală principalele direcţii de 
dezvoltare: 

1. Respectarea stării de legalitate şi respect faţă de lege, condiţie în 
programul de creştere a siguranţei cetăţeanului. 

2. Urbanism; 
3. Învăţământ; 
4. Sectorul agricol. 
Începând cu prima direcţie de dezvoltare, putem spune că în comuna Stoeneşti 

au fost realizate în anul 2021 următoarele investiţii: 
-Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele 
Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea 
ACTIUNEA 1– Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu 
Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea 
ACTIUNEA 2– Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu 
Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea 
-Achizitionare si montare rezervoare subterane pentru suplimentarea rezervei de 
apa la grupurile de pmpare din satele Gruieri si Suseni, comuna Stoenesti, judetul 
Valcea 
- Amenajare parc de recreere in satul Dobriceni, comuna Stoenesti, judetul Valcea 
- Construire monument al eroilor in satul Dobriceni, comuna Stoenesti, judetul 
Valcea 
- Extindere retea de distributie a apei potabile in satul Dobriceni (Cornet), pe o 
lungime de 800 ml 
-Achizitionare 4 acoperisuri din lemn (esenta brad), demontabile, pentru 
fantanile/cismelele inventariate la pozitiile nr.311, 326, 340, 360  din Inventarul 
bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Stoenesti, judetul Valcea 
-Aprobarea achizitionarii a 4 casute din lemn (esenta brad), prevazute in PAAP 
2021, actualizat, la pozitia nr.50, cu o valuare estimate de 68000 lei, fara TVA, 
precum si montarea lor pe domeniul public al comunei Stoenesti, judetul Valcea 
 

STARE CIVILĂ 
 
- acte de naştere –5 acte transcrise; 
- acte căsătorie – 21 
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- acte deces -57 
 
Consiliul local al comunei Stoeneşti în perioada anului 2021 s-a întrunit în 15 

şedinţei din care: 11 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare fiind adoptate un 
număr de 81   hotărâri ale consiliului local. 

S-au emis în anul 2021  un numar de 221 de Dispoziţii. 
 
 
Situaţia la zi a stadiului aplicării legilor funciare, este următoarea: 

Nr 
crt 

Situaţia 
totală 

Legea nr.18/1991 Legea nr.1/200 Legea nr.247/2005 

Agricol forestier agricol forestier agricol forestier 

nr 
cereri 

Supraf 
(ha) 

nr 
cereri 

supraf 
(ha) 

nr 
cereri 

supraf 
(ha) 

nr 
cereri 

supraf 
(ha) 

nr 
cereri 

supraf 
(ha) 

nr 
cereri 

supraf 
(ha) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Suprafaţa 
totală a 

UAT 
 -  114,20   -   491,30  -  24,81   - 190,5   -  47,5   -  400 

                          

2 

Total cereri 
efectuate 

la C. L. 

 97  114,20  772  491,30  89  24,81  90 190,5   30  47,5  345  400 

 1423                         

3 

Total cereri 
validate de 

C. J. Vl. 
 67  94,75  625  470,74  24  13,88  113  168,87  22  36,38  35  394,44 

 885                         

4 

Total T.P. 
emise 

 67  94,75  623  469,64  24  13,88  112  168,45  20  34,72  34  716,16 

880                          

5 

Total T.P. 
rectificate 

                        

                          

6 

Total T.P. 
anulate 

                        

                          

7 

Total T.P. 
rămase de 

emis 
 13  15,26  143  28,68      83  99,35 3  25,56  16  55,91 

                          

8 

Situaţie 
dosare pt 
acordare 

despăgubiri 

 3  19,23                     
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9 

Dosare 
comunicate 
prin C.J Vl. 

la ANRP 

 3  19,23                     

                          

10 

Dosare 
returnate 
de ANRP 

 1  0,04                     

                          

11 

Dosare 
reţinute de 

ANRP 

 2  19,19                     

                          

12 

Dosare  
lucru la C.L 

 1  0,04                     

                          

 
 

TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE 
 

Nr. 
Crt 

 Plan Realizat 

1. Impozit cladiri persoane fizice 110000 92500 

2. Impozit cladiri persoane juridice 55000 32000 

3. Impozit teren intravilan persoane fizice 100000 86000 

4. Impozit teren  persoane juridice 3000 2000 

5. Impozit teren  extravilan 150000 13500 

6. Impozit pe mijloace de transport de la pers 
fizice 

180000 156000 

7. Impozit pe mijloace de transport de la pers 
juridice 

36000 40000 

8. Concesiuni și inchirieri 200000 216000 

9. Amenzi 90000 65000 

10. Taxa judiciara timbru 7200 9800 

11 Alte impozite și taxe 40000 32000 

TOTAL 971000 866800 

 
REGISTRATURA 
 

În anul 2021 au fost înregistrate un nr. de 8800 cereri  din care: 
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- sesizăr au fost în număr de 350 
- petiţii -250 
- audienţe primar, secretar, viceprimar – 150 
- adeverinţe eliberate – 4000 
Corespondenţa venită din afară şi repartizată a fost distribuită fiecărui 
compartiment în parte conform condicilor existente. 
 

ASISTENTA SOCIALA 
 
 La sfârşitul anului 2021 am avut in plata un numar de 38 dosare pentru 
familiile beneficiare de ajutor social. 
 La sfârşitul anului 2021  nu am avut in plata nici un asistent personal ai 
persoanelor cu handicap grav. 
 La sfârşitul anului 2021  am avut un numar de  88 de persoane cu 
indemnizatii. 
 Au fost efectuate anchetele sociale pentru persoanele cu handicap si asistenti 
personali din 6 in 6 luni si anchete sociale pentru beneficiarii de ajutor social si 
alocatii pentru sustinerea  familiei din 6 in 6 luni. 
 De asemenea, în anul 2021 s-au înregistrat un nr. de 45 alocatii de sustinere 
pentru familiei din care au fost încetate un numar de 14 alocaţii datorită  faptului ca 
au depasit  venitul net pe membru de familie. 
 În conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 70/ 2011 privind masurile de protectie 
sociala, în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr.920/2011 au fost 
înregistrate până la 20 noiembrie 2021 un nr. de  150 cereri, iar în luna decembrie 
s-au mai înregistrat 19 de cereri. 
 
 
FONDUL AGRICOL – 4969 HA 
 
 Teren agricol  - arabil – 706 ha 
   - fanete – 498 ha  
   - pasuni – 813 ha 
   - livezi  -  930 ha 
 TOTAL = 2947 ha 
 
 Terenuri forestiere – 1719 ha 
 Ape – 44 ha 
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 Cai comunicatie – 75 ha 
 Teren – curti – 121 ha 
 Terenuri degradate – 63 ha 
            TOTAL = 2022 ha 
  
Activitatea 2021 : 
 - Completat registre agricole 
 - Eliberat adeverinte 
 - Deplasari in teren 
 - Intocmit documentatiile solicitate de catre organele superioare 
 - Primit si inregistrat declaratiile de rol ale cetatenilor 
 - Completat AGR-2 
 - Situatii catre DADR Valcea 
 - Transmis situatii catre Directia de Statistica  

- Intocmit Documentațiile necesare Legii 17/2014 și al OAP 311/2020 
  
Suprafete cultivate: 
 - Porumb – 206 ha  
 - Legume pentru boabe – 10 ha  
 - Cartofi – 120 ha  
 - Pl.nutret – 270  ha – 170 ha lucerna și 100 ha trifoi 
 - Legume 75 ha 
 -  Capsuni 25 ha 
 - Pasune naturala – 498 ha – 462 / 230 t (Consiliul local) 
 - 389/1945 t (expl.agricola) 
 - Livezi – 930 ha 
 
URBANISM 
  
 In anul 2021 s-au eliberat 10 Certificate de urbanism la nivelul comunei 
Stoeneşti. 
 In anul 2021 s-au eliberat 30 Autorizatii constructii  

Pentru anul 2021 exista de urmarit pana la ora actuala 25 locuinte care se afla 
acum in diferite stadii de constructie si 4 anexe gospodaresti. 

S-a trimis la timp documentatia de specialitate lunar, trimestrial si anual la 
Directia de Statistica Valcea si ITC Valcea. 

S-a afisat lunar la avizierul institutiei C.U. si A.T. eliberate in luna respectiva. 
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S-a comunicat departamentelor Taxe si Impozite si Agricol situatia 
persoanelor care si-au terminat constructiile in acest an, actele de proprietate si 
suprafetele  „curti-constructii” in vederea inregistrarii lor in documentele 
specifice ale institutiei noastre. 

 
 
INSTRUIRII PERSONALULUI ANGAJAT IN VEDEREA SECURITATII SI 

SANATATII IN MUNCA. 
 
S-a respectat planificarea facuta la inceputul anului cu referire la termenul 

stabilit si tematica propusa. 
Instruirea personalului angajat s-a facut astfel : 
Personalul cu activitate de birou – lunar. 
Personalul conducator auto : sofer,  buldoexcavatorist :lunar. 
Personalul guard de lunar. 
S-a facut instuirea si personalului care desfasoara activitate conform Legii 

416/2001,prin Procesele verbale si Fisele individuale de instruire completate la zi. 
 
 

PRIMAR, 
Gheorghe Dumbravă 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.27 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea realizării obiectivului de investiții: “Lucrări de 
modernizare a Străzii Marinești (La Isuf), sat Dobriceni si a Străzii Gruieri (La 
Nucă), Sat Gruieri, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a elaborării si realizării 
Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de asistenta tehnica 
din partea dirigintelui de șantier, in vederea finanțării din surse legal 
constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri 
guvernamentale) 

 

 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de….03.2022, la care participă un număr de … 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  nr………./…………2022 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul  Achiziții publice şi resurse umane prin 
care  propune   aprobarea realizării obiectivului de investiții: “Lucrări de 
modernizare a Străzii Marinești (La Isuf), sat Dobriceni si a Străzii Gruieri (La Nucă), 
Sat Gruieri, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a elaborării si realizării Studiului de 
Fezabilitate, precum si aprobarea serviciilor de asistenta tehnica din partea 
dirigintelui de șantier, in vederea finanțării din surse legal constituite (buget local, 
fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale); 
  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………/…….03.2022  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; 
 În conformitate cu prevederile  art.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4,lit.(d) și 
alin.7,lit.(m )  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile   Hotărârii Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 
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 tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din 
fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi cu ale  art.44,alin.1 din 
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza 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 ............ 
voturi pentru şi ..................voturi împotrivă, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1  Se aproba   realizarea obiectivului de investiții  “Lucrări de modernizare a 
Străzii Marinești (La Isuf), sat Dobriceni si a Străzii Gruieri (La Nucă), Sat Gruieri, 
comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate, 
in vederea finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri europene 
nerambursabile, alte fonduri guvernamentale). 

Art.2. Se împuternicește domnul Dumbravă  Gheorghe,in calitate de primar și de 
ordonator principal de credite  al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea,să semneze 
contractul serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier,  pentru 
obiectivul de investitii  prevăzut la art.1,cu respectarea cu prevederilor Legii 
nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate  şi Achizitii 
Publice şi resurse umane  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar  secretarul 
general al  comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  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. 
        
        INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
Stoeneşti, … martie 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.28 

 
HOTĂRÂREA NR….. 

PRIVITOR LA : utilizarea sumei de 60.000 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti 
pentru organizarea si desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”- Ziua 

Comunei Stoenești, Ediția a-VI-a, în ziua de 10 iulie 2022 
 

 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa Consiliul 
Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de….03.2022, la care participă un număr de … 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  nr………./…………2022 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul  Achiziții publice şi resurse umane prin 
care  propune utilizarea sumei de 60.000 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti 
pentru organizarea si desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”- Ziua 
Comunei Stoenești, Ediția a-VI-a, în ziua de 10 iulie 2022; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr….03.2022 prin care compartimentul 
Achiziţii Publice și Resurse umane propune utilizarea sumei de 60.000 lei din bugetul 
local al comunei Stoeneşti pentru organizarea si desfășurarea sărbătorii festive ”Pe 
fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția a-VI-a, în ziua de 10 iulie 
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…….03.2022  întocmit de secretarul 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; 

În conformitate cu  prevederile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele   publice   locale,cu   modificările   si   completările   ulterioare,  
coroborate cu 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; 
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În baza 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 ............ 
voturi pentru şi ..................voturi împotrivă, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art.1. - Se aprobă  utilizarea sumei de 60.000 lei din bugetul local al comunei 
Stoeneşti pentru organizarea si desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de 
borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția a-VI-a, în ziua de 10 iulie 2022. 

Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate  şi 
Achizitii Publice şi resurse umane  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar  
secretarul general al  comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  
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. 

 
 
        INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … martie 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.29 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: însușirea  raportului asupra gestionarii bunurilor care aparţin 

comunei Stoeneşti 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa Consiliul 
Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de….03.2022, la care participă un număr de … 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 în dezbatere Raportul  primarului comunei Stoeneşti privind situaţia 
gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti înregistrat sub 
nr……./……03.2022; 
 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…….03.2022 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; 

În conformitate cu  prevederile art.289,alin.1 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Adminsitrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu … voturi pentru şi 
….voturi împotriva …., adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1 Se însuşeşte  Raportul asupra gestionarii bunurilor care aparţin comunei 

Stoeneşti,conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art.2 Secretarul general al  comunei Stoenești va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti şi aducerea la cunoştinţă 
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publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-
stoenesti.ro. 

 
 
       INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … martie 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.30 

 
HOTĂRÂREA NR….. 

PRIVITOR LA : modificarea contractului de concesiune nr.5402/14 septembrie 2011, 
încheiat cu dr. Moța Gabriela, având ca obiect spații cu destinația de cabinet 

medical 
 

 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa Consiliul 
Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de….03.2022, la care participă un număr de … 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  nr………./…………2022 si  
Raportul  de  resort   al  Compartimentul  Juridic  prin care propune   modificarea 
contractului de concesiune nr.5402/14 septembrie 2011, încheiat cu dr. Moța 
Gabriela, având ca obiect spațiul în suprafață totală de 55,74 mp și dependințe în 
indiviziune în suprafață de 12,38 mp, în care funcționează cabinetul medical 
individual, în sensul încheierii unui act adițional în care să se prevadă ca parte DR. 
GABRIELA MOȚA S.R.L. în loc de dr. Moța Gabriela, ca urmare a modificării formei 
de organizare a cabinetului medical;  

Văzând și cererea înregistrată nr.2114/16.03.2022 prin care dr. Moța Gabriela, 
concesionar în contractul de concesiune nr.5402/14 septembrie 2011,solicită 
modificarea contractului menționat în sensul menționării ca titular a noii forme de 
organizare a cabinetului medical; 

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…….03.2022  întocmit de secretarul 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; 

În conformitate cu  prevederile art.13 din Contractul de concesiune 
nr.5402/14 septembrie 2011,  coroborate cu art.129, alin.2,lit.(c) şi alin.6, lit.(b) 
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din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În baza art.139, alin.3, lit.(g) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu ............ 
voturi pentru şi ..................voturi împotrivă, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art.1. -  Se modifică contractul de concesiune nr.5402/14 septembrie 2011, 
încheiat cu dr. Moța Gabriela, având ca obiect spațiul în suprafață totală de 55,74 
mp, în care funcționează cabinetul medical individual, în sensul încheierii unui act 
adițional în care să se prevadă ca parte DR. GABRIELA MOȚA S.R.L. în loc de dr. 
Moța Gabriela, ca urmare a modificării formei de organizare a cabinetului medical. 
 Art.2. – Toate celelalte prevederi ale contractului de concesiune modificat 
potrivit art.1 rămân neschimbate. 
 Art.3. – Se împuternicește primarul comunei Stoenești , domnul Gheorghe 
Dumbravă , să semneze actul adițional menționat la art.1. 
 Art.4. - Primarul comunei Stoeneşti va duce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul Compartimentului Juridic  iar  secretarul general al  comunei 
Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  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. 

 
 
        INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
Stoeneşti, … martie 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.31 

 
HOTĂRÂREA NR….. 

PRIVITOR LA : aprobarea implementării  obiectivului de investiții: „Înființare sistem 
de distribuție  gaze naturale în Asociația De Dezvoltare                                  
Intercomunitara Bărbătești-Costești-Stoenești”, aprobarea Cererii de Finanțare 
pentru obiectivul de investiții in cadrul Programului Național de Investiții ’’Anghel 
Saligny’, aprobarea devizului general estimativ precum si aprobarea cotei de 
cheltuiala proprie care ii revine comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea in cadrul 
bugetului  parteneriatului 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….03.2022, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcție; 

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  nr.2457/23.03.2022 si  Raportul  
de  resort   al  Compartimentul  Achiziţii Publice și Resurse Umane prin care  
propune  aprobarea implementării  obiectivului de investiții: „Înființare sistem de 
distribuție  gaze naturale în Asociația De Dezvoltare                                  
Intercomunitara Bărbătești-Costești-Stoenești”, aprobarea Cererii de Finanțare 
pentru obiectivul de investiții in cadrul Programului Național de Investiții ’’Anghel 
Saligny’, aprobarea devizului general estimativ precum si aprobarea cotei de 
cheltuiala proprie care ii revine comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea in cadrul 
bugetului  parteneriatului;  

Ținând cont de Devizul general estimativ al investiției „Înființare sistem de 
distribuție  gaze naturale în Asociația De Dezvoltare                                  
Intercomunitara Bărbătești-Costești-Stoenești” 

Având  in  vedere  Rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  reunite  prin  care  
se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând Raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr…….03.2022  întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 
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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; 

În conformitate cu  prevederile: 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investitii ‘’Anghel Saligny’’  ; 

- Ordinul nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 

pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

- Ordinul nr. 1330/2021  privind aprobarea standardului de cost aferent 

obiectivelor de investitii prevazute la art.4 alin 1 lit e) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii  

’’Anghel Saligny ’’; 

 - art.44 ,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art.129, alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza 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 ............ 
voturi pentru şi ..................voturi împotrivă, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă Cererea de Finanțare pentru obiectivul de investiții   
„Înființare sistem de distribuție  gaze naturale în Asociația De Dezvoltare                                  
Intercomunitara Bărbătești-Costești-Stoenești”, in  cadrul Programului Național de 
Investiții ‚’’Anghel Saligny’’ conform Anexei nr.1 , care face parte integranta din 
prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ al investiției întocmit conform 
Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotărâre, pentru obiectivul de 
investiție ‚„Înființare sistem de distribuție  gaze naturale în Asociația De Dezvoltare 
Intercomunitara Bărbătești-Costești-Stoenești”. 
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Art.3. Se aproba caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție  gaze naturale în Asociația 
De Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești-Costești-Stoenești”. 

Art.4. Se aprobă implementarea obiectivului de investiții   „Înființare sistem de 
distribuție  gaze naturale în Asociația De Dezvoltare                                  
Intercomunitara Bărbătești-Costești-Stoenești”, în  cadrul Programului Național de 
Investiții ’’Anghel Saligny’’, asumarea de la bugetul local al comunei a cotei de 
cheltuiala proprie care ii revine in cadrul bugetului  parteneriatului: 
a)Valoarea totală a investiției –ADI   (cu TVA) = 90.232.919,98 lei din care: 

     buget de stat  88.447.919,98 lei; 

     buget local 1.785.000,00 lei.  

b)Valoarea investiției UAT comuna STOENESTI (inclusiv TVA) =  26.394.113,22 lei 

din care: 

     buget de stat  25.793.163,22 lei; 

     buget local 600.950 lei. 

Art .5- Este desemnat ca lider al asociației, UAT  Comuna Stoeneşti , prin dl 
Dumbravă Gheorghe , primar al comunei Stoeneşti ,in calitate de lider al Asociația 
De Dezvoltare  Intercomunitara Bărbătești-Costești-Stoenești, care  va întreprinde 
demersurile necesare pentru înscrierea proiectului asociației in cadrul Programului 
Național de Investiții ‘’Anghel Saligny’’, va semna cererea de finanțare, va transmite 
documentația necesara și  va facilita comunicarea cu Autoritatea de management. 
 Art.6. - Primarul comunei Stoeneşti va duce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul Compartimentul  Achiziții Publice și Resurse Umane și  
Compartimentului Contabilitate, iar  secretarul general al  comunei Stoeneşti  va 
asigura comunicarea acesteia  Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti,  compartimentului 
responsabil cu punerea în executare, Asociației De Dezvoltare  Intercomunitara 
Bărbătești-Costești-Stoenești 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. Gheorghe-Mihai MATEI  
Stoeneşti, … martie 2022 
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LEGISLATURA A VIII-A       PROIECT NR.31 

 

Anexa nr. 1  

 
CERERE DE FINANȚARE 

Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 
 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T:  

JUDEȚUL:  

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 

(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 

 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): Comunele BARBATESTI COSTESTI STOENESTI  

Denumirea obiectivului de investiții:   "Inființare sistem de distribuție gaze naturale în 

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara 

Bărbătești Costești Stoenești’’ 

 

Tip proiect: 
Proiect cu o singură categorie de investiție;  

 
Categoria de investiție: 

a) înființarea de noi sisteme de distribuție gaze 

naturale;  

Stadiu de implemenare: 
Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament: 
Comunele cu satele apartinatoare: BARBATESTI 

COSTESTI STOENESTI, JUD VALCEA  

Durata de implementare a obiectivului de investiții 

(luni): 

36 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 

aprobare/ Hotărârea A.D.I./Hotărârile 

consiliului local, județean ale UAT membre ale 

parteneriatelor, după caz 

(Număr/dată) 

…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 
90,232,919.98 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA): 
88,447,919.98 
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Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA): 
1,785,000.00 

Valoare calculată conform standardului de cost (lei fără 

TVA): 

75,946,360.79 

Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua de 

distribuție inteligentă gaze naturale  (calculat) 
31,008.91 / BRANSAMENT  

Cost unitar aferent investiției pentru instalația de 

racordare la SNT împreună cu punctul de 

predare/preluare (calculat) 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 

167.76/branșament  

 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

Tip lucrare: Înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale  

 

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: Da 

- Lungime rețea de distribuție înființare/ extindere/modernizare 85756 metri; 

- Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021): 2436 

- Lungime instalație racordare SNT : 0 metri; 

- Consum estimat anual consumatori casnici 3794.378 mii /mc; 

- Consum estimat anual consumatori non-casnici 267.191 mii /mc; 

- Alte capacități: NU E CAZUL  

 
 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: PRIMARIEI  Număr:84  Cod poștal: 247625 

Localitatea: STOENESTI Județul: VALCEA 

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: Dumbrava Gheorghe 

Funcție: Primar 

Număr de telefon fix: 0250-777510 

Număr de telefon mobil: 0766075058 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): primaria.stoenesti@yahoo.com 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: Dumbrava Gheorghe 

Funcție: Primar 

Număr de telefon: 0766075058 

Adresă poștă electronică: primaria.stoenesti@yahoo.com 
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Subsemnatul  Dumbrava Gheorghe , având funcția de primar, în calitate de reprezentant legal al 

U.A.T. Stoenesti , județul Valcea , 

 
Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în 

programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau 

prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 

instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate 

sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care 

proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 

 

 

 
Primar, 

Dumbrava Gheorghe 

                                             Semnătura …………. 

 
 
 
        INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe DUMBRAVĂ      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … martie 2022 
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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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