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LEGISLATURA A VIII-A       

 
 

HOTĂRÂREA NR.37 
PRIVITOR LA: aprobarea Proiectului tehnic, a detaliilor de execuție si a 
caietului de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general 
pentru obiectivul de investiții: “Achiziționare si montare rezervor in satul Piscu 
Mare, “punctul La Jgheab”, pentru suplimentarea rezervei de apa in comuna 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea”  
 
 

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

ordinară din data de 28.04.2022, la care participă un număr de 13 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.3081/12.04.2022  si  
Raportul  de  resort   al  compartimentul Achiziţii publice și resurse umane  
prin care se propune aprobarea Proiectului tehnic, a detaliilor de execuție si a 
caietului de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general 
pentru obiectivul de investiții: “Achiziționare si montare rezervor in satul Piscu 
Mare, “punctul La Jgheab”, pentru suplimentarea rezervei de apa in comuna 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea”; 
  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.3484/28.04.2022  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),alin.(4), lit.d) si 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare,ale prevederilor  art.5,alin.1,lit.(c),art,10,art.11,art.12  și Anexele 
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nr.6,nr.7 și nr.10 din  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din fonduri publice,cu 
modificările și completările ulterioare,coroborate cu prevederile art.44, 
alin.(1) din Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

În baza art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare cu 13  
voturi pentru , adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1 Se aprobă   Proiectul tehnic, detaliile de execuție si  caietul de 

sarcini, indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru obiectivul de 
investiții: “Achiziționare si montare rezervor in satul Piscu Mare, “punctul La 
Jgheab”, pentru suplimentarea rezervei de apa in comuna Stoeneşti, judeţul 
Vâlcea”, după cum urmează: 

 
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:  
1.Valoarea totala a investiției (inclusiv TVA)  

566.597,67 lei 

Din care C+M : 328.535,78 lei 

Din care utilaj : 196.350,00 lei 

2.Valoarea totala pe primul an calendaristic (inclusiv TVA)  

566.597,67 lei 

Din care C+M : 328.535,78 lei 

Din care utilaj : 196.350,00 lei 

3. Indicatori tehnici: 

- Rezervor 400mc — Vutil=390mc 

- Conducte legătura la retelele existente pentru alimentare rezervor, 

distributie, PSI, preaplin si golire L= 125m 

- Cămine de vane 2 buc 

4. Durata de execuție: 5 luni 

Art.2 Caracteristicile tehnice ale Proiectul tehnic, pentru obiectivul de 
investiții: “Achiziționare si montare rezervor in satul Piscu Mare, “punctul La 
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Jgheab”sunt cuprinse in anexa, care este parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.3 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentul Contabilitate  şi 
compartimentul Achizitii Publice şi resurse umane  iar  secretarul general al 
comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  Instituţiei Prefectului – 
judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti, compartimentelor responsabile  şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Local pe pagina de internet 
www.primaria-stoenesti.ro. 

      
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
         Valeriu  ZĂULEȚ        Contrasemnează pentru legalitate 
              SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                          Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 28 aprilie  2022 
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