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LEGISLATURA A VIII-A        

HOTĂRÂREA NR.42 
PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 

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 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  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.3897/13.05.2022 si  
Raportul  de  resort   al  compartimentului contabilitate prin care propune 
rectificarea bugetului local pe anul 2022; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr.3896/13.05.2022  prin care 
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe 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 nr4064/20.05.2022    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. 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 13  voturi pentru , adoptă următoarea 
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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. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
   Nadia-Andreea CHELCEA         Contrasemnează pentru legalitate 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 20 mai  2022 
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LEGISLATURA A VIII-A       
Anexa la HCL nr.42/20 mai 2022 privitor la rectificarea bugetului local al 

comunei Stoeneşti pentru anul 2022 
 

DENUMIRE                             
VENITURI  
 

   SUMA  
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA  
-mii lei- 

  Cap.5102 Autoritati publice 

Art.10  cheltuieli de personal 

Al.100101 salarii de baza   Tr.IV                                        

 Al 100206 tichete de vacanta tr.II 

  

 

Cap.65.02 Invatamant 

Art.10 cheltuieli personal 

al.100115 alocatii transport BL 

Art.20 bunuri si servicii 

Al.200105 combustibil 

Cap.650250 Alte cheltuieli in 

domeniul invatamantului 

Art.71 cheltuieli de capital 

al.710101 constructii 

Construire sala de educatie fizica 

scolara sat Stoenesti 

Art.5801 Program FEDR 

-Modernizare si extindere scoala 

Stoenesti 

Al.580103 cheltuieli neeligibile 

 

Cap.66 Sanatate 

Art.10 cheltuieli personal 

Art.71 cheltuieli capital 

Al.710101 constructii 

Construire grup sanitar pentru 

dispensarul uman din satul  

Stoenesti 

 

 

 

Cap.67.02 Cultura  

Subcap.67020302 Biblioteca 

 Art.10 cheltuieli personal 

Al.100101 salarii de baza   Tr.IV                                        

 Al 100206 tichete de vacanta tr.II 

  + 0,00 

    

 - 28,00 
+ 28,00 

 

   + 90,00 
     28,00 

 

62,00 

 

 

+ 78,00 

   25,00 

 

 

 

 53,00 

 

 

 

 

+ 7,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

-  1,50 
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Cap.70.02 Servicii si dezv publica 

 Subcap.70020501 Alimentare cu 

apa 

 

Art.71 cheltuieli de capital 

al.710101 constructii 

Achizitionare si montare rezervor 

in satul Piscu Mare punctul La 

Jgheab 

 

Cap.70.02 07 Alimentare cu gaze 

naturale in localitati 

Art.71 cheltuieli de capital 

al.710130 alte active fixe 

Infiintare sistem de distributie gaze 

naturale in Asociatia de dezvoltare 

intercomunitara 

Barbatesti,Costesti,Stoenesti 

 

+ 1,50 

 

-200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 25,00 

TOTAL 
VENITURI 

+ 0,00 TOTAL CHELTUIELI           +0,00 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
   Nadia-Andreea CHELCEA         Contrasemnează pentru legalitate 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
Stoeneşti, 20 mai  2022 
 


