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HOTĂRÂREA NR.39 
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 20.05.2022, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 
13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.31/28.04.2022  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Chelcea Nadia-Andreea,pentru 
perioada mai-iulie 2022;  
 Luând în dezbatere Raportul  primarului comunei Stoeneşti privind 
situaţia gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti înregistrat sub 
nr.3794/10.05.2022; 
 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.4061/20.05.2022 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 13 
voturi pentru , adoptă următoarea 
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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 publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de 
internet www.primaria-stoenesti.ro. 

 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
   Nadia-Andreea CHELCEA         Contrasemnează pentru legalitate 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 20 mai  2022 
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ANEXA LA H.C.L. NR.39/20 mai 2022 

 
RAPORT 

asupra situaţiei gestionarii bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti 
pe anul 2021 

 

In baza  prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Adminsitrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,precum si ale Legii contabilitatii  
nr.82/1991 republicata,bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale 
sunt supuse inventarierii anuale,consiliilor locale     prezentandu-li-se  anual 
un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.   
         Pe baza Dispozitiei  Primarului  privind efectuarea inventarierii anuale a 
bunurilor  din  patrimoniul comunei Stoenesti,au fost inventariate toate 
gestiunile(unitati de  invatamant,primarie,camine culturale). 

       In soldurile din evidenta contabila,situatia patrimoniului comunei 
Stoenesti la data de 31 decembrie 2021,comparativ cu situatia de la 31 
decembrie 2020 se prezinta dupa cum urmeaza:  
                                                              anul 2020                     anul 2021 
     Instalatii tehnice ,mijloace de transport, 1.180.848,61 lei 1.275.316,38 lei 
 Cont 213            
    Mobilier,aparatura birotica                       552.317,22 lei   600.977,48  lei 
        Cont 214  
             Terenuri si cladiri                           154.548.909 lei          171.918.339 lei 

   Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public si privat al comunei 
Stoenesti, se prezinta astfel in 2021 : 
                Terenuri = 4.822.160,94 lei, 
                Constructii  =129.187.233,64 lei, 

                   Active fixe corporale in curs de executie = 37.908.943,88 lei 
                   Obiecte de inventar =345.792,79 lei. 

 
 

PRIMAR 
GHEORGHE DUMBRAVĂ 
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