
 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………/…….………2019 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA aprobarea Contului anual de 
execuţie  a bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  

31 decembrie 2018 
 

 Avand in vedere dispozitiile art 20,alin.1,lit.(c )si art. 57,alin. 1 din Legea 
nr. din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare,respectiv „ Art. 20. - (1) Autoritatile administratiei publice 
locale au urmatoarele competente si responsabilitati in ceea ce priveste 
finantele publice locale:  
   a) elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la 
termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;  
   b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si 
taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri ale unitatilor administrativ-
teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, in conditiile legii;  
   c) urmarirea si raportarea executiei bugetelor locale, precum si rectificarea 
acestora, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;  
   d) stabilirea si urmarirea modului de prestare a activitatilor din domeniul 
serviciilor publice de interes local, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor 
servicii in raspunderea unor operatori economici specializati ori servicii publice 
de interes local, urmarindu-se eficientizarea acestora in beneficiul colectivitatilor 
locale;  
   e) administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica si privata a 
unitatilor administrativ-teritoriale;  
   f) contractarea directa de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, 
mediu si lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate 
din acestea;  
   g) garantarea de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si 
lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din 
imprumuturile respective de catre beneficiari;  
   h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul executiei bugetare, in 
conditii de eficienta;  
   i) stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor 
publice locale;  
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   j) elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de 
dezvoltare in perspectiva a unitatilor administrativ-teritoriale ca baza a 
gestionarii bugetelor locale anuale;  
   k) indeplinirea si a altor atributii, competente si responsabilitati prevazute de 
dispozitiile legale.  
   (2) Presedintilor consiliilor judetene li se aplica prevederile prezentei legi, 
similar cu autoritatile executive.” si „Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de 
credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 
data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor 
prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:  
   a) la venituri:  
   - prevederi bugetare initiale;  
   - prevederi bugetare definitive;  
   - incasari realizate;  
   b) la cheltuieli:  
   - credite bugetare initiale;  
   - credite bugetare definitive;  
   - plati efectuate. ” 

Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna martie 2019 proiectul de hotărâre 
aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local la venituri şi cheltuieli la 
de 31  decembrie 2018,conform anexei. 

 
Primar 

Gheorghe Dumbravă 
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NR………..…/…………...2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA aprobarea Contului anual de 

execuţie  a bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  
31 decembrie 2018 

 
 

Avand in vedere dispozitiile art 20,alin.1,lit.(c )si art. 57,alin. 1 din Legea 
nr. din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare,respectiv „ Art. 20. - (1) Autoritatile administratiei publice 
locale au urmatoarele competente si responsabilitati in ceea ce priveste 
finantele publice locale:  
   a) elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la 
termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;  
   b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si 
taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri ale unitatilor administrativ-
teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, in conditiile legii;  
   c) urmarirea si raportarea executiei bugetelor locale, precum si rectificarea 
acestora, pe parcursul anului bugetar, in conditii de echilibru bugetar;  
   d) stabilirea si urmarirea modului de prestare a activitatilor din domeniul 
serviciilor publice de interes local, inclusiv optiunea trecerii sau nu a acestor 
servicii in raspunderea unor operatori economici specializati ori servicii publice 
de interes local, urmarindu-se eficientizarea acestora in beneficiul colectivitatilor 
locale;  
   e) administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica si privata a 
unitatilor administrativ-teritoriale;  
   f) contractarea directa de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, 
mediu si lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate 
din acestea;  
   g) garantarea de imprumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si 
lung, si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din 
imprumuturile respective de catre beneficiari;  
   h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul executiei bugetare, in 
conditii de eficienta;  
   i) stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor 
publice locale;  
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   j) elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de 
dezvoltare in perspectiva a unitatilor administrativ-teritoriale ca baza a 
gestionarii bugetelor locale anuale;  
   k) indeplinirea si a altor atributii, competente si responsabilitati prevazute de 
dispozitiile legale.  
   (2) Presedintilor consiliilor judetene li se aplica prevederile prezentei legi, 
similar cu autoritatile executive.” si „Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de 
credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 
data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor 
prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:  
   a) la venituri:  
   - prevederi bugetare initiale;  
   - prevederi bugetare definitive;  
   - incasari realizate;  
   b) la cheltuieli:  
   - credite bugetare initiale;  
   - credite bugetare definitive;  
   - plati efectuate. ” 

Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare  proiectul de hotărâre 
aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local la venituri şi cheltuieli la 
de 31 ianuarie 2018 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
din luna martie 2019.    
 
 

Consilier (contabil) 
Tatulescu  Nicoleta 
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NR……….……/……………2019 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND însuşirea  raportului asupra gestionarii 

bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti 
 

 
 

 
 Avand in vedere art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Art. 122. - 
Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezinta anual de catre 
primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei 
gestionarii bunurilor.” propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna martie 2019  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea raportului asupra gestionarii bunurilor care aparţin 
comunei Stoeneşti. 
 
 
 

 
Primar 

GHEORGHE DUMBRAVĂ  
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JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………/…………2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND însuşirea  raportului asupra gestionarii 

bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti 
 

 
 

 
 Avand in vedere art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Art. 122. - 
Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezinta anual de catre 
primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei 
gestionarii bunurilor.” propun spre dezbatere şi aprobare   proiectul de hotărâre 
privind aprobarea raportului asupra gestionarii bunurilor care aparţin comunei 
Stoeneşti în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
martie 2019. 
 
 
 

 
Contabil 

Tatulescu Nicoleta 
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COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
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web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………/…….………2019       APROB 
                  PRIMAR 
               Gheorghe Dumbravă  

 
 

REFERAT 
 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, prevede că, în 
termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, consiliile locale ale 
comunelor au obligaţia adoptării prin hotărâre a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a compartimentului de asistenţă socială în baza regulamentului - 
cadru prevăzut în anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017,propun 
introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare aferente lunii martie 2019,a 
proiectului de hotărâre privitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Compartimentului de Asistenţă socială organizat la nivelul 
comunei Stoenești, județul Vâlcea. 
 

Referent asistent social 
Moraru-Ciochina Rodica 
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NR…………/…….………2019 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă socială organizat la 

nivelul comunei Stoenești, județul Vâlcea 
 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, prevede că, în 
termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, consiliile locale ale 
comunelor au obligaţia adoptării prin hotărâre a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a compartimentului de asistenţă socială în baza regulamentului - 
cadru prevăzut în anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017,propun ispre 
dezbatere și aprobare pe ordinea de zi a şedinţei ordinare aferente lunii martie 
2019,a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă socială organizat la 
nivelul comunei Stoenești, județul Vâlcea. 

 
Primar 

Gheorghe Dumbravă 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
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NR………..…/…………...2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă socială organizat la 
nivelul comunei Stoenești, județul Vâlcea 

 
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, prevede că, în 
termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, consiliile locale ale 
comunelor au obligaţia adoptării prin hotărâre a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a compartimentului de asistenţă socială în baza regulamentului - 
cadru prevăzut în anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017,propun spre  
aprobare proiectul de hotărâre privitor la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă socială organizat la 
nivelul comunei Stoenești, județul Vâlcea,introdus pe ordinea de zi a şedinţei 
ordinare din luna martie 2019. 

 
 

Referent asistent social 
Moraru-Ciochina Rodica 
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NR.1664/11.03.2019                 APROB 
                  PRIMAR 
               Gheorghe Dumbravă  

 
 

REFERAT 
 

Având în vedere prevederile  art.75-78 din Legea nr.292/2011 a asistentei 
sociale,cu modificările și completările ulterioare,ale Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violentei domestice ,republicata,ale Ordinului 
Ministerului muncii și Justitiei Sociale nr.2525/2018, privind aprobarea procedurii 
pentru interventia  de urgenta în cazurile de violenta domesticai,coroborat cu 
prevederile  art. 36,alin.2,lit.(d) și alin.6,lit.(a),pct.2  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare aferente lunii 
martie 2019,a proiectului de hotărâre privitor la constituirea echipei mobile  
pentru intervenția de urgenta în cazurile de violenta domestica pe raza comunei 
Stoenești  ,în urmatoarea componenta: 

-Moraru-Ciochină Rodica-Referent asistent social în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoenești-coordonator al echipei mobile; 

-Dabu Florian-asistent medical comunitar în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoenești-membru. 

Potrivit art.3 din Ordinul nr. 2525/2018 pentru interventia de 
urgenta in cazurile de violenta domestica, echipa mobila are urmatoarele 
atributii: 

- verifica semnalarile de violenta domestica efectuate prin intermediul 
liniilor telefonice ale institutiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor 
telefonice de urgenta, altele decat numarul unic de urgenta la nivel 
national (SNUAU) – 112; 

- realizeaza evaluarea initiala a gradului de risc din perspectiva 
acordarii serviciilor sociale, pe baza Fisei pentru evaluarea gradului 
de risc si stabilirea masurilor de siguranta necesare pentru victimele 
violentei domestice; 

- acorda informare si consiliere victimelor violentei domestice; 
- sprijina victimele violentei domestice, prin orientarea acestora catre 

serviciile sociale existente pe raza localitatii / judetului, adecvate 
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nevoilor acestora; 
- informeaza, consiliaza si orienteaza victima in ceea ce priveste 

masurile de protectie de care aceasta poate beneficia din partea 
institutiilor competente: ordin de protectie provizoriu, ordin de 
protectie, formularea unei plangeri penale, eliberarea unui certificat 
medico-legal, etc; 

- asigura masurile de protectie sociala necesare pentru victime, 
minori, persoane cu dizabilitati, sau persoane cu nevoi speciale, 
vizate de ordinul de protectie provizoriu sau de ordinul de protectie si 
pastreaza confidentialitatea asupra identitatii acestora; 

- colaboreaza cu serviciile de asistenta medicala comunitara in situatia 
in care identifica probleme medicale privind victimele si / sau copiii 
lor; 

- realizeaza demersurile necesare pentru depasirea riscului imediat, 
dupa caz, acestea putand consta in : 
1- transport la unitatea sanitara cea mai apropiata in situatiile in care 

victima necesita ingrijiri medicale de urgenta sau, dupa caz, 
sesizarea numarului unic pentru apeluri de urgenta – 112; 

2- sesizarea organelor de urmarire penala, sesizarea organelor de 
politie pentru emiterea unui ordin de protectie provizoriu, 
sesizarea instantelor judecatoresti in vederea emiterii ordinului de 
protectie; 

3- orientarea catre SPAS sau, dupa caz, catre furnizorii privati de 
servicii sociale, acreditati in conditiile legii, in vederea gazduirii 
in centre rezidentiale adecvate nevoilor si aplicarii 
managementului de caz, pentru victime si , dupa caz, pentru 
agresori; 

- intervine in cazurile de violenta domestica, la solicitarea organelor 
de politie, atunci cand prin ordinul de protectie provizoriu s-a 
dispus masura evacuarii temporare a agresorului din domiciliu, iar 
acesta din urma a solicitat potrivit legii , cazarea intr-un centru 
rezidential. 

Conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea 
si combaterea violentei domestice, persoanele desemnate de autoritatile 
publice pentru instrumentarea cazurilor de violenta domestica, vor avea 
urmatoarele atributii principale: 
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- monitorizarea cazurilor de violenta domestica din sectorul sau 
unitatea teritoriala deservita; culegerea informatiilor asupra acestora; 
intocmirea unei evidente separate; asigurarea accesului la informatii 
la cererea organelor judiciare si a partilor sau reprezentantilor 
acestora; 

- informarea si sprijinirea lucratorilor politiei care in cadrul activitatii 
lor specifice intalnesc situatii de violenta domestica; 

- identificarea situatiilor de risc pentru partile implicate in conflict si 
indrumarea acestora spre servicii de specialitate; 

- colaborarea cu institutii locale de protectie a copilului si raportarea 
cazurilor, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Membrii echipei mobile, indeplinesc si alte atributii care decurg din 
legislatia specifica domeniului de activitate. 

 
 

 
Referent asistent social 
Moraru-Ciochina Rodica 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 
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NR…………/…….………2019 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA constituirea echipei mobile  pentru 
intervenția de urgenta în cazurile de violenta domestica pe raza comunei 

Stoenești   
 

Având în vedere prevederile  art.75-78 din Legea nr.292/2011 a asistentei 
sociale,cu modificările și completările ulterioare,ale Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violentei domestice ,republicata,ale Ordinului 
Ministerului muncii și Justitiei Sociale nr.2525/2018, privind aprobarea procedurii 
pentru interventia  de urgenta în cazurile de violenta domesticai,coroborat cu 
prevederile  art. 36,alin.2,lit.(d) și alin.6,lit.(a),pct.2  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,propun spre dezbatere și aprobare în  şedinţa ordinare aferenta lunii 
martie 2019,a proiectului de hotărâre privitor la constituirea echipei mobile  
pentru intervenția de urgenta în cazurile de violenta domestica pe raza comunei 
Stoenești  ,în urmatoarea componenta: 

-Moraru-Ciochină Rodica-Referent asistent social în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoenești-coordonator al echipei mobile; 

-Dabu Florian-asistent medical comunitar în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoenești-membru. 

Primar 
Gheorghe Dumbravă 
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NR………..…/…………...2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA constituirea echipei mobile  pentru 

intervenția de urgenta în cazurile de violenta domestica pe raza comunei 
Stoenești   

 
Având în vedere prevederile  art.75-78 din Legea nr.292/2011 a asistentei 

sociale,cu modificările și completările ulterioare,ale Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violentei domestice ,republicata,ale Ordinului 
Ministerului muncii și Justitiei Sociale nr.2525/2018, privind aprobarea procedurii 
pentru interventia  de urgenta în cazurile de violenta domesticai,coroborat cu 
prevederile  art. 36,alin.2,lit.(d) și alin.6,lit.(a),pct.2  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,propun spre aprobare   proiectul de hotărâre privitor la constituirea 
echipei mobile  pentru intervenția de urgenta în cazurile de violenta domestica 
pe raza comunei Stoenești  ,în şedinţa ordinară din luna martie 2019 

 
 

Referent asistent social 
Moraru-Ciochina Rodica 
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NR.1689/12.03.2019                 APROB 
                  PRIMAR 
               Gheorghe Dumbravă  

 
 

REFERAT 
 

Având în vedere prevederile  prevederile  art. 44 din Legea nr. 273/2006-
Legea finatelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum 
si  cu prevederile  art. 36 alin. 2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu prevederile  Ordonantei de Urgenta a  Guvernului nr. 28/2013  
pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala , cu modificările si 
completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare; 

Tinand cont de prevederile Cap VII. Drepturile si obligatiile partilor, alin. 
(2)-Obligatiile beneficiarului, litera b) din Contractul de Finantare  Nr. 3242/ 
24.11.2017 respectiv Nr. 8041/ 05.12.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene,care prevede 
obligativitea beneficiarului de a actualiza corespunzator devizul general,dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica; 

Fata de cele prezentate,propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei 
ordinare aferente lunii martie 2019,a proiectului de hotărâre privitor la 
modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Stoenești  Nr. 72/ 22.10.2017  privitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si  a 
indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ZMEURĂTU, COMUNA STOENEȘTI, 
JUDEȚUL VÂLCEA”, actualizați in urma desfășurării procedurii de achiziție de 
servicii de proiectare,  execuție lucrări si dirigenție de șantier,conform anexei: 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
ACTUALIZATI AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : „EXTINDERE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ZMEURATU, COMUNA STOENEȘTI, 
JUDEȚUL VÂLCEA” actualizati in urma desfasurarii procedurii de achizitie de 

servicii de proiectare, executie lucrari si dirigentie de santier. 
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TITULAR: Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
BENEFICIAR:  Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
AMPLASAMENT : Satul Zmeuratu, comuna Stoenesti, judetul Valcea  – Regiunea 
de dezvoltare 4 SUD – VEST Oltenia, Romania 
PROIECTANT :  SC  INFRA & CIVIL DESIGN SRL 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
VALOAREA INVESTITIEI : 
 Lei (inclusiv TVA 19%) 
TOTAL GENERAL 2.248.186,03 lei  
Din care Constructii -  Montaj  1.660.458,68 lei  
Curs BNR Leu/Euro din 29.09.2017 – 1 EURO 4,5991 LEI 

 SURSA DE FINANTARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE 
PROPRIE:  
In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National 

de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 2.158.043,89 lei cu T.V.A iar 
cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 90.142,14 lei cu T.V.A 
(contributie proprie). 

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

Bransament la reteaua de distributie finantata prin Submasura 7.2, 
reprezentat de o conducta din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm. cu o 
lungime totala de L = 83 m. 

Statie de repompare cu rezervor tampon care cuprinde urmatoarele 
obiecte: 

• Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana 
butilica pentru statia de pompare, cu volumul V= 10 mc ; 

• Statie de pompare containerizata (grup de pompare cu Q = 1,7 l/s, Hp=60 
mCA) ; 

• Imprejmuire zona de protectie sanitara (impletitura din sarma de otel 
zincata D=2mm cu ochiuri patrate de 16x16 mm, fixata pe stalpi metalici, 
cu inaltimea la coama de 2,05 m  inclusiv porti acces) – P= 40 ml ; 

• Grup electrogen de 10 kVA – 1 buc ; 
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• Conducte tehnologice in incinta statiei de pompare. 
Conducte de aductiune de la statia de repompare cu o lungime totala de 
L = 1793 m, din care : 

• 1533 m conducte de PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm ; 
• 260 m conducte din PEID, PE100, SDR11, PN16, De 90 mm. 

Gospodarie de apa care cuprinde urmatoarele obiecte: 
• Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana 

butilica, cu capacitatea V= 100 mc ; 
• Container administrativ  - 1 buc ; 
• Statie de pompare si clorinare containerizata (grup de pompare cu Q=1,9 

l/s, Hp=25 mCA, pompa de incendiu cu Q=5 l/s, Hp=25 mCA si instalatie 
de clorinare cu hipoclorit de sodiu) – 1 buc ;  

• Fosa septica – 1 buc ; 
• Grup electrogen de 25 kVA – 1 buc ; 
• Conducte tehnologice si camine de vane si de vizitare in incinta 

gospodariei de apa ; 
• Instalatii electrice (forta, automatizare, iluminat) in incinta gospodariei  de 

apa ; 
• Imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever (din plasa de 

sarma impletita, cu inaltimea la coama de 2,05 m, montata pe stalpi fixati 
in fundatii din beton) –                                    P=80 ml (inclusiv porti 
acces) ; 

• Dotari. 
Retea de distributie apa potabila in lungime totala de L= 4901 m din 
conducte de PEID  din care: 

• 1331 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 63 mm ; 
• 3544 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 110 mm ; 
• 26 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 125 mm. 

Bransamente la reteaua de distributie, 101 buc alcatuite din conducta de 
bransament din PEID, PE100, SDR26, PN6, De 25mm si camin de bransament. 
Subtraversari ale retelei de distributie si ale conductei de aductiune : 

• Subtraversari realizate prin foraj orizontal in conducta de protectie din OL 
cu lungimea L=39m; 

• Subtraversari realizate cu sapatura deschisa, fara tub de protectie, cu 
lungimea L = 66 m. 
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Supratraversari ale retelei de distributie si ale conductei de aductiune  
realizate cu masive de reazem:  

• Supratraversari realizate cu masive de reazem in conducta de protectie din 
OL, izolata termic, cu lungimea L= 84 m. 

Desfacere-refacere sistem rutier in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere refacere sistem rutier in vederea pozarii conductelor cu 

suprafata  S= 250 mp. 
Desfacere refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 

• Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea L = 520 m. 

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor cu suprafata    S= 190 mp. 

Desfacere-refacere acostament in vederea pozarii conductelor : 
• Desfacere refacere acostament in vederea pozarii conductelor cu lungimea 

L = 845 m. 

Desfacere refacere drum balastat in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere -refacere drum balastat cu lungimea L = 253 m. 

Desfacere refacere rigole de pamant in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere -refacere rigole de pamant cu lungimea L = 142 m. 

Durata de implementare a proiectului: conform graficului de realizare – 36 luni. 
 
Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al 
investitiei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
 

Consilier achiziţii publice și resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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NR…………/…….………2019 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA modificarea si completarea anexei 
la Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești  Nr. 72/ 22.10.2017  privitor 

la aprobarea Studiului de fezabilitate si  a indicatorilor tehnico-economici ai   
obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 

SATUL ZMEURĂTU, COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, actualizați in 
urma desfășurării procedurii de achiziție de servicii de proiectare,  execuție 

lucrări si dirigenție de șantier 
 

Având în vedere prevederile  art.75-78 din Legea nr.292/2011 a asistentei 
sociale,cu modificările și completările ulterioare,ale Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violentei domestice ,republicata,ale Ordinului 
Ministerului muncii și Justitiei Sociale nr.2525/2018, privind aprobarea procedurii 
pentru interventia  de urgenta în cazurile de violenta domesticai,coroborat cu 
prevederile  art. 36,alin.2,lit.(d) și alin.6,lit.(a),pct.2  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Tinand cont de prevederile Cap VII. Drepturile si obligatiile partilor, alin. 
(2)-Obligatiile beneficiarului, litera b) din Contractul de Finantare  Nr. 3242/ 
24.11.2017 respectiv Nr. 8041/ 05.12.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene,care prevede 
obligativitea beneficiarului de a actualiza corespunzator devizul general,dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica; 

Fata de cele prezentate,propun spre dezbatere și aprobare în  şedinţa 
ordinare aferenta lunii martie 2019,a proiectului de hotărâre privitor la 
modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Stoenești  Nr. 72/ 22.10.2017  privitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si  a 
indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ZMEURĂTU, COMUNA STOENEȘTI, 
JUDEȚUL VÂLCEA”, actualizați in urma desfășurării procedurii de achiziție de 
servicii de proiectare,  execuție lucrări si dirigenție de șantier ,conform anexei: 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
ACTUALIZATI AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : „EXTINDERE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ZMEURATU, COMUNA STOENEȘTI, 
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JUDEȚUL VÂLCEA” actualizati in urma desfasurarii procedurii de achizitie de 
servicii de proiectare, executie lucrari si dirigentie de santier. 

TITULAR: Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
BENEFICIAR:  Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
AMPLASAMENT : Satul Zmeuratu, comuna Stoenesti, judetul Valcea  – Regiunea 
de dezvoltare 4 SUD – VEST Oltenia, Romania 
PROIECTANT :  SC  INFRA & CIVIL DESIGN SRL 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
VALOAREA INVESTITIEI : 
 Lei (inclusiv TVA 19%) 
TOTAL GENERAL 2.248.186,03 lei  
Din care Constructii -  Montaj  1.660.458,68 lei  
Curs BNR Leu/Euro din 29.09.2017 – 1 EURO 4,5991 LEI 

 SURSA DE FINANTARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE 
PROPRIE:  
In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National 

de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 2.158.043,89 lei cu T.V.A iar 
cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 90.142,14 lei cu T.V.A 
(contributie proprie). 

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

Bransament la reteaua de distributie finantata prin Submasura 7.2, 
reprezentat de o conducta din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm. cu o 
lungime totala de L = 83 m. 

Statie de repompare cu rezervor tampon care cuprinde urmatoarele 
obiecte: 

• Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana 
butilica pentru statia de pompare, cu volumul V= 10 mc ; 

• Statie de pompare containerizata (grup de pompare cu Q = 1,7 l/s, Hp=60 
mCA) ; 
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• Imprejmuire zona de protectie sanitara (impletitura din sarma de otel 
zincata D=2mm cu ochiuri patrate de 16x16 mm, fixata pe stalpi metalici, 
cu inaltimea la coama de 2,05 m  inclusiv porti acces) – P= 40 ml ; 

• Grup electrogen de 10 kVA – 1 buc ; 
• Conducte tehnologice in incinta statiei de pompare. 

Conducte de aductiune de la statia de repompare cu o lungime totala de 
L = 1793 m, din care : 

• 1533 m conducte de PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm ; 
• 260 m conducte din PEID, PE100, SDR11, PN16, De 90 mm. 

Gospodarie de apa care cuprinde urmatoarele obiecte: 
• Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana 

butilica, cu capacitatea V= 100 mc ; 
• Container administrativ  - 1 buc ; 
• Statie de pompare si clorinare containerizata (grup de pompare cu Q=1,9 

l/s, Hp=25 mCA, pompa de incendiu cu Q=5 l/s, Hp=25 mCA si instalatie 
de clorinare cu hipoclorit de sodiu) – 1 buc ;  

• Fosa septica – 1 buc ; 
• Grup electrogen de 25 kVA – 1 buc ; 
• Conducte tehnologice si camine de vane si de vizitare in incinta 

gospodariei de apa ; 
• Instalatii electrice (forta, automatizare, iluminat) in incinta gospodariei  de 

apa ; 
• Imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever (din plasa de 

sarma impletita, cu inaltimea la coama de 2,05 m, montata pe stalpi fixati 
in fundatii din beton) –                                    P=80 ml (inclusiv porti 
acces) ; 

• Dotari. 
Retea de distributie apa potabila in lungime totala de L= 4901 m din 
conducte de PEID  din care: 

• 1331 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 63 mm ; 
• 3544 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 110 mm ; 
• 26 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 125 mm. 

Bransamente la reteaua de distributie, 101 buc alcatuite din conducta de 
bransament din PEID, PE100, SDR26, PN6, De 25mm si camin de bransament. 
Subtraversari ale retelei de distributie si ale conductei de aductiune : 

• Subtraversari realizate prin foraj orizontal in conducta de protectie din OL 
cu lungimea L=39m; 
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• Subtraversari realizate cu sapatura deschisa, fara tub de protectie, cu 
lungimea L = 66 m. 
 

Supratraversari ale retelei de distributie si ale conductei de aductiune  
realizate cu masive de reazem:  

• Supratraversari realizate cu masive de reazem in conducta de protectie din 
OL, izolata termic, cu lungimea L= 84 m. 

Desfacere-refacere sistem rutier in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere refacere sistem rutier in vederea pozarii conductelor cu 

suprafata  S= 250 mp. 
Desfacere refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 

• Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea L = 520 m. 

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor cu suprafata    S= 190 mp. 

Desfacere-refacere acostament in vederea pozarii conductelor : 
• Desfacere refacere acostament in vederea pozarii conductelor cu lungimea 

L = 845 m. 

Desfacere refacere drum balastat in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere -refacere drum balastat cu lungimea L = 253 m. 

Desfacere refacere rigole de pamant in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere -refacere rigole de pamant cu lungimea L = 142 m. 

Durata de implementare a proiectului: conform graficului de realizare – 36 luni. 
 
Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al 
investitiei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Primar 

Gheorghe Dumbravă 
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NR………..…/…………...2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA modificarea si completarea anexei 
la Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești  Nr. 72/ 22.10.2017  privitor 

la aprobarea Studiului de fezabilitate si  a indicatorilor tehnico-economici ai   
obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 

SATUL ZMEURĂTU, COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, actualizați in 
urma desfășurării procedurii de achiziție de servicii de proiectare,  execuție 

lucrări si dirigenție de șantier 
 
 

Având în vedere prevederile  art.75-78 din Legea nr.292/2011 a asistentei 
sociale,cu modificările și completările ulterioare,ale Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violentei domestice ,republicata,ale Ordinului 
Ministerului muncii și Justitiei Sociale nr.2525/2018, privind aprobarea procedurii 
pentru interventia  de urgenta în cazurile de violenta domesticai,coroborat cu 
prevederile  art. 36,alin.2,lit.(d) și alin.6,lit.(a),pct.2  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Tinand cont de prevederile Cap VII. Drepturile si obligatiile partilor, alin. 
(2)-Obligatiile beneficiarului, litera b) din Contractul de Finantare  Nr. 3242/ 
24.11.2017 respectiv Nr. 8041/ 05.12.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene,care prevede 
obligativitea beneficiarului de a actualiza corespunzator devizul general,dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica; 

Fata de cele prezentate,propun spre aprobare   proiectul de hotărâre 
privitor la modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Stoenești  Nr. 72/ 22.10.2017  privitor la aprobarea Studiului de 
fezabilitate si  a indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții 
„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ZMEURĂTU, COMUNA 
STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, actualizați in urma desfășurării procedurii de 
achiziție de servicii de proiectare,  execuție lucrări si dirigenție de șantier 

 
Consilier achiziţii publice și resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR.1691/12.03.2019                 APROB 
                  PRIMAR 
               Gheorghe Dumbravă  

 
 

REFERAT 
 

Având în vedere prevederile  prevederile  art. 44 din Legea nr. 273/2006-
Legea finatelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum 
si  cu prevederile  art. 36 alin. 2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu prevederile  Ordonantei de Urgenta a  Guvernului nr. 28/2013  
pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala , cu modificările si 
completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare; 

Tinand cont de prevederile Cap VII. Drepturile si obligatiile partilor, alin. 
(2)-Obligatiile beneficiarului, litera b) din Contractul de Finantare  Nr. 
3145/21.11.2017 respectiv Nr. 8042/ 08.12.2017 incheiat cu Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene,care prevede 
obligativitea beneficiarului de a actualiza corespunzator devizul general,dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica; 

Fata de cele prezentate,propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei 
ordinare aferente lunii martie 2019,a proiectului de hotărâre privitor la 
modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Stoenești  Nr. 73/ 22.10.2017  privitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si  a 
indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA 
DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, 
actualizați in urma desfășurării procedurii de achiziție de servicii de proiectare,  
execuție lucrări si dirigenție de șantier ,conform anexei: 
 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
ACTUALIZATI AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : „EXTINDERE REȚEA DE 
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA” 
actualizati in urma desfasurarii procedurii de achizitie de servicii de proiectare, 
executie lucrari si dirigentie de santier.  
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

TITULAR: Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
BENEFICIAR:  Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
AMPLASAMENT : Satele Barlogu, Mogosesti, Budurasti, Dobriceni, Gruieri si 
Suseni, comuna Stoenesti, judetul Valcea  – Regiunea de dezvoltare 4 SUD – 
VEST Oltenia, Romania 
PROIECTANT :  SC  INFRA & CIVIL DESIGN SRL 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
VALOAREA INVESTITIEI : 
 Lei (inclusiv TVA 19%) 
TOTAL GENERAL 10.789.175,92 lei  
Din care Constructii -  Montaj  8.638.000,77 lei  
Curs BNR Leu/Euro din 29.09.2017 – 1 EURO 4,5991 LEI 

 SURSA DE FINANTARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE 
PROPRIE:  
In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National 

de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 10.439.610,13 lei cu T.V.A iar 
cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 349.565,79 lei cu T.V.A 
(contributie proprie). 

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

Retea de canalizare menajera - curgere gravitationala in lungime totala 
de L= 20670 m din care: 

• 4363 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 200 mm ; 
• 16307 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 250 mm.  

Racorduri la reteaua de canalizare – 578 buc, alcatuite din conducta de 
racord din PVC multistrat, SDR 34, SN8, De 160 mm si camin de racord 
individual. 
 
Statii de pompare apa uzata menajera : 

• Statii de pompare ape uzate menajere SP.au 1..10, prevazute cu 2 pompe 
submersibile (1A+1R) – 10 buc ; 
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COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

• Imprejmuiri zona de acces (din plasa de sarma, fixata pe stalpi metalici, 
cu inaltimea la coama de 2,05 m  inclusiv porti acces) – L= 12 ml/statie. 
 

Conducte de refulare de la statiile de pompare cu o lungime totala 
L=1811 m din care : 

• 819 m conducte din PEID, SDR 17, PN 10, De 90 mm ; 
• 992 m conducte din PEID, SDR 17, PN 10, De 110 mm ; 

 
Subtraversari ale conductei de canalizare menajera si ale conductei de 
refulare:  

• Subtraversari ale conductei de canalizare menajera si conducta de refulare 
realizate prin foraj orizontal in conducta de protectie din OL cu lungimea 
L= 186 m. 

• Subtraversari parauri si viroage realizate prin sapatura deschisa, conducta 
din PEID, SDR 17, PN 10 cu lungimea L = 131 m  

Supratraversari ale conductei de refulare in conducta de protectie din 
otel, izolate si protejate termic:  

• Supratraversari ale conductei de refulare cu masive de reazem, cu 
lungimea L= 148 m ; 

 
Desfacere - refacere sistem rutier (asfalt) in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere -refacere sistem rutier (asfalt) cu suprafata S = 310 mp. 

Desfacere - refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea L = 577 ml. 

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor cu suprafata    S= 765 mp. 

Refacere rigole de pamant dupa pozarea conductelor 
• Refacere rigole de pamant cu lungimea L =1220 ml. 

Refacere acostament dupa pozarea conductelor 
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TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
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• Refacere acostament drum cu lungimea L=1476 ml. 

Refacere drum balastat dupa pozarea conductelor 
• Refacere drum balastat cu lungimea L= 897 ml. 

Durata de implementare a proiectului: conform graficului de realizare – 36 luni. 
 
Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al 
investitiei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
 

Consilier achiziţii publice și resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………/…….………2019 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA modificarea si completarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești  Nr. 73/ 
22.10.2017  privitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si  a indicatorilor 
tehnico-economici ai   obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA DE 
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, 
actualizați in urma desfășurării procedurii de achiziție de servicii de 
proiectare,  execuție lucrări si dirigenție de șantier  

 
Având în vedere prevederile  art.75-78 din Legea nr.292/2011 a asistentei 

sociale,cu modificările și completările ulterioare,ale Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violentei domestice ,republicata,ale Ordinului 
Ministerului muncii și Justitiei Sociale nr.2525/2018, privind aprobarea procedurii 
pentru interventia  de urgenta în cazurile de violenta domesticai,coroborat cu 
prevederile  art. 36,alin.2,lit.(d) și alin.6,lit.(a),pct.2  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Tinand cont de prevederile Cap VII. Drepturile si obligatiile partilor, alin. 
(2)-Obligatiile beneficiarului, litera b) din Contractul de Finantare  Nr. 
3145/21.11.2017 respectiv Nr. 8042/ 08.12.2017 incheiat cu Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene,care prevede 
obligativitea beneficiarului de a actualiza corespunzator devizul general,dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica; 

Fata de cele prezentate,propun spre dezbatere și aprobare în  şedinţa 
ordinare aferenta lunii martie 2019,a proiectului de hotărâre privitor la 
modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Stoenești  Nr. 73/ 22.10.2017  privitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si  a 
indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA 
DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, 
actualizați in urma desfășurării procedurii de achiziție de servicii de proiectare,  
execuție lucrări si dirigenție de șantier ,conform anexei: 
 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
ACTUALIZATI AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : „EXTINDERE REȚEA DE 
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA” 
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actualizati in urma desfasurarii procedurii de achizitie de servicii de proiectare, 
executie lucrari si dirigentie de santier.  
TITULAR: Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
BENEFICIAR:  Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
AMPLASAMENT : Satele Barlogu, Mogosesti, Budurasti, Dobriceni, Gruieri si 
Suseni, comuna Stoenesti, judetul Valcea  – Regiunea de dezvoltare 4 SUD – 
VEST Oltenia, Romania 
PROIECTANT :  SC  INFRA & CIVIL DESIGN SRL 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
VALOAREA INVESTITIEI : 
 Lei (inclusiv TVA 19%) 
TOTAL GENERAL 10.789.175,92 lei  
Din care Constructii -  Montaj  8.638.000,77 lei  
Curs BNR Leu/Euro din 29.09.2017 – 1 EURO 4,5991 LEI 

 SURSA DE FINANTARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE 
PROPRIE:  
In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National 

de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 10.439.610,13 lei cu T.V.A iar 
cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 349.565,79 lei cu T.V.A 
(contributie proprie). 

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

Retea de canalizare menajera - curgere gravitationala in lungime totala 
de L= 20670 m din care: 

• 4363 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 200 mm ; 
• 16307 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 250 mm.  

Racorduri la reteaua de canalizare – 578 buc, alcatuite din conducta de 
racord din PVC multistrat, SDR 34, SN8, De 160 mm si camin de racord 
individual. 
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Statii de pompare apa uzata menajera : 
• Statii de pompare ape uzate menajere SP.au 1..10, prevazute cu 2 pompe 

submersibile (1A+1R) – 10 buc ; 
• Imprejmuiri zona de acces (din plasa de sarma, fixata pe stalpi metalici, 

cu inaltimea la coama de 2,05 m  inclusiv porti acces) – L= 12 ml/statie. 
 

Conducte de refulare de la statiile de pompare cu o lungime totala 
L=1811 m din care : 

• 819 m conducte din PEID, SDR 17, PN 10, De 90 mm ; 
• 992 m conducte din PEID, SDR 17, PN 10, De 110 mm ; 

 
Subtraversari ale conductei de canalizare menajera si ale conductei de 
refulare:  

• Subtraversari ale conductei de canalizare menajera si conducta de refulare 
realizate prin foraj orizontal in conducta de protectie din OL cu lungimea 
L= 186 m. 

• Subtraversari parauri si viroage realizate prin sapatura deschisa, conducta 
din PEID, SDR 17, PN 10 cu lungimea L = 131 m  

Supratraversari ale conductei de refulare in conducta de protectie din 
otel, izolate si protejate termic:  

• Supratraversari ale conductei de refulare cu masive de reazem, cu 
lungimea L= 148 m ; 

 
Desfacere - refacere sistem rutier (asfalt) in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere -refacere sistem rutier (asfalt) cu suprafata S = 310 mp. 

Desfacere - refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea L = 577 ml. 

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor cu suprafata    S= 765 mp. 

Refacere rigole de pamant dupa pozarea conductelor 
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JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

• Refacere rigole de pamant cu lungimea L =1220 ml. 

Refacere acostament dupa pozarea conductelor 
• Refacere acostament drum cu lungimea L=1476 ml. 

Refacere drum balastat dupa pozarea conductelor 
• Refacere drum balastat cu lungimea L= 897 ml. 

Durata de implementare a proiectului: conform graficului de realizare – 36 luni. 
 
Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al 
investitiei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Primar 

Gheorghe Dumbravă 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR………..…/…………...2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA modificarea si completarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești  Nr. 73/ 
22.10.2017  privitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si  a indicatorilor 
tehnico-economici ai   obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA DE 
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, 
actualizați in urma desfășurării procedurii de achiziție de servicii de 
proiectare,  execuție lucrări si dirigenție de șantier  

 
 
 

Având în vedere prevederile  art.75-78 din Legea nr.292/2011 a asistentei 
sociale,cu modificările și completările ulterioare,ale Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violentei domestice ,republicata,ale Ordinului 
Ministerului muncii și Justitiei Sociale nr.2525/2018, privind aprobarea procedurii 
pentru interventia  de urgenta în cazurile de violenta domesticai,coroborat cu 
prevederile  art. 36,alin.2,lit.(d) și alin.6,lit.(a),pct.2  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Tinand cont de prevederile Cap VII. Drepturile si obligatiile partilor, alin. 
(2)-Obligatiile beneficiarului, litera b) din Contractul de Finantare  Nr. 
3145/21.11.2017 respectiv Nr. 8042/ 08.12.2017 incheiat cu Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene,care prevede 
obligativitea beneficiarului de a actualiza corespunzator devizul general,dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica; 

Fata de cele prezentate,propun spre aprobare   proiectul de hotărâre 
privitor la modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Stoenești  Nr. 73/ 22.10.2017  privitor la aprobarea Studiului de 
fezabilitate si  a indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții 
„EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA STOENEȘTI, 
JUDEȚUL VÂLCEA”, actualizați in urma desfășurării procedurii de achiziție de 
servicii de proiectare,  execuție lucrări si dirigenție de șantier . 

 
Consilier achiziţii publice și resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 
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NR.1690/12.03.2019                 APROB 
                  PRIMAR 
               Gheorghe Dumbravă  

 
 

REFERAT 
 

Având în vedere prevederile  prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 
privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 
unor termene,a prevederilor Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018 privind 
ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala,ale prevederilor    
art. 44 din Legea nr. 273/2006-Legea finatelor publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare, precum si  cu prevederile  art. 36 alin. 2,lit.(b) și 
alin.4,lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile  Ordonantei 
de Urgenta a  Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului National 
de Dezvoltare Locala , cu modificările si completările ulterioare coroborate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,cu modificările 
și completările ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei 
ordinare aferente lunii martie 2019,a proiectului de hotărâre privitor la 
actualizarea devizului general  si  a indicatorilor tehnico-economici ai   
obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 
SATUL ZMEURĂTU, COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, în conformitate 
cu prevederile OUG nr.114/2018 și a Instrucțiunii ANRMAP București 
nr.2/2018,conform anexei: 
 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
ACTUALIZATI AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : „EXTINDERE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ZMEURATU, COMUNA STOENEȘTI, 
JUDEȚUL VÂLCEA” actualizati in urma desfasurarii procedurii de 
achizitie de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea 
proiectantului, executie lucrari, dirigentie de santier, intocmirii 
proiectului tehnic de executie si modificarilor legislative conform OUG 
114/ 2018 , Instructiunii ANAP Nr. 2/2018 si Coeficientului de 
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actualizare ca urmare a creşterii salariului minim publicat de Comisia 
Nationala de Strategie si Prognoza.  
TITULAR: Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
BENEFICIAR:  Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
AMPLASAMENT : Saul Zmeuratu, comuna Stoenesti, judetul Valcea  – Regiunea 
de dezvoltare 4 SUD – VEST Oltenia, Romania 
PROIECTANT :  SC  INFRA & CIVIL DESIGN SRL 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
VALOAREA INVESTITIEI : 
 Lei (inclusiv TVA 19%) 
TOTAL GENERAL 2.495.430,99 lei  
Din care Constructii -  Montaj  1.914.421,06 lei  

 SURSA DE FINANTARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE 
PROPRIE:  
In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National 

de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 2.210.783,00 lei cu T.V.A iar 
cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 284.647,99 lei cu T.V.A 
(contributie proprie). 

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

Bransament la reteaua de distributie finantata prin Submasura 7.2, 
reprezentat de o conducta din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm. cu o 
lungime totala de L = 81 m. 

Statie de repompare cu rezervor tampon care cuprinde urmatoarele 
obiecte: 

• Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana 
butilica pentru statia de pompare, cu volumul V= 10 mc ; 

• Statie de pompare containerizata (grup de pompare cu Q = 1,5 l/s, Hp=55 
mCA, P=2.2kW) ; 

• Imprejmuire zona de protectie sanitara (din panouri de gard bordurat 
fixate pe stalpi metalici, cu inaltimea la coama de 2.05 m  inclusiv porti 
acces) – P= 40 ml ; 
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• Grup electrogen de 10 kVA – 1 buc ; 
• Conducte tehnologice in incinta statiei de pompare. 

Conducte de aductiune de la statia de repompare cu o lungime totala de 
L = 1792 m, din conducte  PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm. 
 
Gospodarie de apa care cuprinde urmatoarele obiecte: 

• Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana 
butilica, cu capacitatea V= 100 mc ; 

• Container administrativ  - 1 buc ; 
• Statie de pompare si clorinare containerizata (grup de pompare cu Q=1,7 

l/s, Hp=25 mCA, pompa de incendiu cu Q=5 l/s, Hp=25 mCA si instalatie 
de clorinare cu hipoclorit de sodiu) – 1 buc ;  

• Fosa septica – 1 buc ; 
• Grup electrogen de 25 kVA – 1 buc ; 
• Conducte tehnologice si camine de vane si de vizitare in incinta 

gospodariei de apa ; 
• Instalatii electrice (forta, automatizare, iluminat) in incinta gospodariei  de 

apa ; 
• Imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever (din panouri de 

gard bordurat fixate pe stalpi metalici, cu inaltimea la coama de 2.05 m  
inclusiv porti acces) –                                    P=80 ml; 

• Dotari. 

Retea de distributie apa potabila in lungime totala de L= 4901 m din 
conducte de PEID  din care: 

• 1331 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 63 mm ; 
• 3544 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 110 mm ; 
• 26 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 125 mm. 

Bransamente la reteaua de distributie, 101 buc alcatuite din conducta de 
bransament din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 25mm si camin de bransament. 

Subtraversari ale retelei de distributie si ale conductei de aductiune : 

• Subtraversari realizate prin foraj orizontal in conducta de protectie din OL 
cu lungimea L=29m; 
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• Subtraversari realizate cu sapatura deschisa, fara tub de protectie, cu 
lungimea L = 40 m. 
 

Supratrave 

rsari ale retelei de distributie si ale conductei de aductiune  realizate 
cu masive de reazem:  

• Supratraversari realizate cu masive de reazem in conducta de protectie din 
OL, izolata termic, cu lungimea L= 68 m. 

Desfacere-refacere sistem rutier in vederea pozarii conductelor 

• Desfacere refacere sistem rutier in vederea pozarii conductelor cu 
suprafata  S= 274 mp. 

Desfacere refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 

• Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea L = 675 m. 

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor cu suprafata    S= 120 mp. 

Desfacere-refacere acostament in vederea pozarii conductelor : 

• Desfacere refacere acostament in vederea pozarii conductelor cu lungimea 
L = 978 m. 

Desfacere refacere drum balastat in vederea pozarii conductelor 

• Desfacere -refacere drum balastat cu lungimea L = 423 m. 

Desfacere refacere rigole de pamant in vederea pozarii conductelor 

• Desfacere -refacere rigole de pamant cu lungimea L = 184 m. 

Durata de implementare a proiectului: conform graficului de realizare – 29 luni. 
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Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul 

general al investitiei actualizat in urma desfasurarii procedurii de 
achizitie de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea 
proiectantului, executie lucrari, dirigentie de santier, intocmirii 
proiectului tehnic de executie si modificarilor legislative conform OUG 
114/ 2018 , Instructiunii ANAP Nr. 2/2018 si Coeficientului de 
actualizare ca urmare a creşterii salariului minim publicat de Comisia 
Nationala de Strategie si Prognoza, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 

Consilier achiziţii publice și resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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NR…………/…….………2019 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA actualizarea devizului general  
si  a indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții 
„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ZMEURĂTU, 
COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, în conformitate cu prevederile 
OUG nr.114/2018 și a Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018 

 
Având în vedere prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea 

unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,a 
prevederilor Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018 privind ajustarea pretului 
contractului de achizitie publica/sectoriala,ale prevederilor    art. 44 din Legea 
nr. 273/2006-Legea finatelor publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare, precum si  cu prevederile  art. 36 alin. 2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu prevederile  Ordonantei de Urgenta a  
Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locala , cu modificările si completările ulterioare coroborate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare,propun spre dezbatere și aprobare în  şedinţa ordinare aferenta lunii 
martie 2019,a proiectului de hotărâre privitor la actualizarea devizului general  si  
a indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții „EXTINDERE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ZMEURĂTU, COMUNA STOENEȘTI, 
JUDEȚUL VÂLCEA”, în conformitate cu prevederile OUG nr.114/2018 și a 
Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018,conform anexei: 
 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
ACTUALIZATI AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : „EXTINDERE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ZMEURATU, COMUNA STOENEȘTI, 
JUDEȚUL VÂLCEA” actualizati in urma desfasurarii procedurii de 
achizitie de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea 
proiectantului, executie lucrari, dirigentie de santier, intocmirii 
proiectului tehnic de executie si modificarilor legislative conform OUG 
114/ 2018 , Instructiunii ANAP Nr. 2/2018 si Coeficientului de 
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actualizare ca urmare a creşterii salariului minim publicat de Comisia 
Nationala de Strategie si Prognoza.  
TITULAR: Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
BENEFICIAR:  Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
AMPLASAMENT : Saul Zmeuratu, comuna Stoenesti, judetul Valcea  – Regiunea 
de dezvoltare 4 SUD – VEST Oltenia, Romania 
PROIECTANT :  SC  INFRA & CIVIL DESIGN SRL 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
VALOAREA INVESTITIEI : 
 Lei (inclusiv TVA 19%) 
TOTAL GENERAL 2.495.430,99 lei  
Din care Constructii -  Montaj  1.914.421,06 lei  

 SURSA DE FINANTARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE 
PROPRIE:  
In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National 

de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 2.210.783,00 lei cu T.V.A iar 
cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 284.647,99 lei cu T.V.A 
(contributie proprie). 

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

Bransament la reteaua de distributie finantata prin Submasura 7.2, 
reprezentat de o conducta din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm. cu o 
lungime totala de L = 81 m. 

Statie de repompare cu rezervor tampon care cuprinde urmatoarele 
obiecte: 

• Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana 
butilica pentru statia de pompare, cu volumul V= 10 mc ; 

• Statie de pompare containerizata (grup de pompare cu Q = 1,5 l/s, Hp=55 
mCA, P=2.2kW) ; 

• Imprejmuire zona de protectie sanitara (din panouri de gard bordurat 
fixate pe stalpi metalici, cu inaltimea la coama de 2.05 m  inclusiv porti 
acces) – P= 40 ml ; 
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• Grup electrogen de 10 kVA – 1 buc ; 
• Conducte tehnologice in incinta statiei de pompare. 

Conducte de aductiune de la statia de repompare cu o lungime totala de 
L = 1792 m, din conducte  PEID, PE100, SDR17, PN10, De 90 mm. 
 
Gospodarie de apa care cuprinde urmatoarele obiecte: 

• Un rezervor de inmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrana 
butilica, cu capacitatea V= 100 mc ; 

• Container administrativ  - 1 buc ; 
• Statie de pompare si clorinare containerizata (grup de pompare cu Q=1,7 

l/s, Hp=25 mCA, pompa de incendiu cu Q=5 l/s, Hp=25 mCA si instalatie 
de clorinare cu hipoclorit de sodiu) – 1 buc ;  

• Fosa septica – 1 buc ; 
• Grup electrogen de 25 kVA – 1 buc ; 
• Conducte tehnologice si camine de vane si de vizitare in incinta 

gospodariei de apa ; 
• Instalatii electrice (forta, automatizare, iluminat) in incinta gospodariei  de 

apa ; 
• Imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever (din panouri de 

gard bordurat fixate pe stalpi metalici, cu inaltimea la coama de 2.05 m  
inclusiv porti acces) –                                    P=80 ml; 

• Dotari. 

Retea de distributie apa potabila in lungime totala de L= 4901 m din 
conducte de PEID  din care: 

• 1331 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 63 mm ; 
• 3544 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 110 mm ; 
• 26 m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 125 mm. 

Bransamente la reteaua de distributie, 101 buc alcatuite din conducta de 
bransament din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 25mm si camin de bransament. 

Subtraversari ale retelei de distributie si ale conductei de aductiune : 

• Subtraversari realizate prin foraj orizontal in conducta de protectie din OL 
cu lungimea L=29m; 
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• Subtraversari realizate cu sapatura deschisa, fara tub de protectie, cu 
lungimea L = 40 m. 
 

Supratrave 

rsari ale retelei de distributie si ale conductei de aductiune  realizate 
cu masive de reazem:  

• Supratraversari realizate cu masive de reazem in conducta de protectie din 
OL, izolata termic, cu lungimea L= 68 m. 

Desfacere-refacere sistem rutier in vederea pozarii conductelor 

• Desfacere refacere sistem rutier in vederea pozarii conductelor cu 
suprafata  S= 274 mp. 

Desfacere refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 

• Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea L = 675 m. 

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor cu suprafata    S= 120 mp. 

Desfacere-refacere acostament in vederea pozarii conductelor : 

• Desfacere refacere acostament in vederea pozarii conductelor cu lungimea 
L = 978 m. 

Desfacere refacere drum balastat in vederea pozarii conductelor 

• Desfacere -refacere drum balastat cu lungimea L = 423 m. 

Desfacere refacere rigole de pamant in vederea pozarii conductelor 

• Desfacere -refacere rigole de pamant cu lungimea L = 184 m. 

Durata de implementare a proiectului: conform graficului de realizare – 29 luni. 
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Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al 
investitiei actualizat in urma desfasurarii procedurii de achizitie de 
servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, 
executie lucrari, dirigentie de santier, intocmirii proiectului tehnic de 
executie si modificarilor legislative conform OUG 114/ 2018 , 
Instructiunii ANAP Nr. 2/2018 si Coeficientului de actualizare ca 
urmare a creşterii salariului minim publicat de Comisia Nationala de 
Strategie si Prognoza, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Primar 

Gheorghe Dumbravă 
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NR………..…/…………...2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA actualizarea devizului 
general  si  a indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții 
„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ZMEURĂTU, 
COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, în conformitate cu prevederile 
OUG nr.114/2018 și a Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018 

 
 
 

Având în vedere prevederile  prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 
privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 
unor termene,a prevederilor Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018 privind 
ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala,ale prevederilor    
art. 44 din Legea nr. 273/2006-Legea finatelor publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare, precum si  cu prevederile  art. 36 alin. 2,lit.(b) și 
alin.4,lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile  Ordonantei 
de Urgenta a  Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului National 
de Dezvoltare Locala , cu modificările si completările ulterioare coroborate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,cu modificările 
și completările ulterioare,propun spre aprobare   proiectul de hotărâre privitor la 
actualizarea devizului general  si  a indicatorilor tehnico-economici ai   
obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 
SATUL ZMEURĂTU, COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, în conformitate 
cu prevederile OUG nr.114/2018 și a Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018. 

 
Consilier achiziţii publice și resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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NR.1692/12.03.2019                 APROB 
                  PRIMAR 
               Gheorghe Dumbravă  

 
 

REFERAT 
 

Având în vedere prevederile  prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 
privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 
unor termene,a prevederilor Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018 privind 
ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala,ale prevederilor    
art. 44 din Legea nr. 273/2006-Legea finatelor publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare, precum si  cu prevederile  art. 36 alin. 2,lit.(b) și 
alin.4,lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile  Ordonantei 
de Urgenta a  Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului National 
de Dezvoltare Locala , cu modificările si completările ulterioare coroborate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,cu modificările 
și completările ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei 
ordinare aferente lunii martie 2019,a proiectului de hotărâre privitor la 
actualizarea devizului general  si  a indicatorilor tehnico-economici ai   
obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 
COMUNA STOENEȘTI,, în conformitate cu prevederile OUG nr.114/2018 și a 
Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018,conform anexei: 
 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
ACTUALIZATI AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : „EXTINDERE REȚEA DE 
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA” 
actualizati in urma desfasurarii procedurii de achizitie de servicii de 
proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari, 
dirigentie de santier, intocmirii proiectului tehnic de executie si 
modificarilor legislative conform OUG 114/ 2018 , Instructiunii ANAP 
Nr. 2/2018 si Coeficientului de actualizare ca urmare a creşterii 
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salariului minim publicat de Comisia Nationala de Strategie si 
Prognoza.  
TITULAR: Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
BENEFICIAR:  Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
AMPLASAMENT : Satele Barlogu, Mogosesti, Budurasti, Dobriceni, Gruieri si 
Suseni, comuna Stoenesti, judetul Valcea  – Regiunea de dezvoltare 4 SUD – 
VEST Oltenia, Romania 
PROIECTANT :  SC  INFRA & CIVIL DESIGN SRL 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
VALOAREA INVESTITIEI : 
 Lei (inclusiv TVA 19%) 
TOTAL GENERAL 11.909.275,45 lei  
Din care Constructii -  Montaj  10.430.892,92 lei  

 SURSA DE FINANTARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE 
PROPRIE:  
In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National 

de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 10.560.476,00 lei cu T.V.A iar 
cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 1.348.799,45 lei cu T.V.A 
(contributie proprie). 

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

Retea de canalizare menajera - curgere gravitationala in lungime totala 
de L= 20670 m din care: 

• 4363 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 200 mm ; 
• 16307 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 250 mm.  

Racorduri la reteaua de canalizare – 578 buc, alcatuite din conducta de 
racord din PVC multistrat, SDR 34, SN8, De 160 mm si camin de racord 
individual. 
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Statii de pompare apa uzata menajera : 
• Statii de pompare ape uzate menajere SP.au 1..10, prevazute cu 2 pompe 

submersibile (1A+1R) – 10 buc ; 
• Imprejmuiri zona de acces (gard bordurat, fixat pe stalpi din teava de otel 

40x40x3 m, H=2 m, cu inaltimea la coama de 2,05 m  inclusiv porti acces) 
– L= 12 ml/statie. 
 

Conducte de refulare de la statiile de pompare cu o lungime totala 
L=1811 m din care : 

• 819 m conducte din PEID, SDR 17, PN 10, De 90 mm ; 
• 992 m conducte din PEID, SDR 17, PN 10, De 110 mm ; 

 
 
Subtraversari ale conductei de canalizare menajera si ale conductei de 
refulare:  

• Subtraversari ale conductei de canalizare menajera si conducta de refulare 
realizate prin foraj orizontal in conducta de protectie din OL cu lungimea 
L= 192 m. 

• Subtraversari parauri si viroage realizate prin sapatura deschisa, conducta 
din PEID, SDR 17, PN 10 cu lungimea L = 108 m  

Supratraversari ale conductei de refulare in conducta de protectie din 
otel, izolate si protejate termic:  

• Supratraversari ale conductei de refulare cu masive de reazem, cu 
lungimea L= 150 m ; 

 
Desfacere - refacere sistem rutier (asfalt) in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere -refacere sistem rutier (asfalt) cu suprafata S = 364 mp. 

Desfacere - refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea L = 685 ml. 

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor cu suprafata    S= 615 mp. 
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Refacere rigole de pamant dupa pozarea conductelor 
• Refacere rigole de pamant cu lungimea L =1624 ml. 

Refacere acostament dupa pozarea conductelor 
• Refacere acostament drum cu lungimea L=1476 ml. 

Refacere drum balastat dupa pozarea conductelor 
• Refacere drum balastat cu lungimea L= 897 ml. 

Durata de implementare a proiectului: conform graficului de realizare – 29 luni. 
 
Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al 
investitiei actualizat in urma desfasurarii procedurii de achizitie de 
servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, 
executie lucrari, dirigentie de santier, intocmirii proiectului tehnic de 
executie si modificarilor legislative conform OUG 114/ 2018 , 
Instructiunii ANAP Nr. 2/2018 si Coeficientului de actualizare ca 
urmare a creşterii salariului minim publicat de Comisia Nationala de 
Strategie si Prognoza, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

Consilier achiziţii publice și resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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NR…………/…….………2019 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA actualizarea devizului general  
si  a indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții 
„EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA 
STOENEȘTI,, în conformitate cu prevederile OUG nr.114/2018 și a 
Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018  
 

 
Având în vedere prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea 

unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,a 
prevederilor Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018 privind ajustarea pretului 
contractului de achizitie publica/sectoriala,ale prevederilor    art. 44 din Legea 
nr. 273/2006-Legea finatelor publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare, precum si  cu prevederile  art. 36 alin. 2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu prevederile  Ordonantei de Urgenta a  
Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locala , cu modificările si completările ulterioare coroborate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare,propun spre dezbatere și aprobare în  şedinţa ordinare aferenta lunii 
martie 2019,a proiectului de hotărâre privitor la actualizarea devizului general  si  
a indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții „EXTINDERE 
REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA STOENEȘTI,, în conformitate 
cu prevederile OUG nr.114/2018 și a Instrucțiunii ANRMAP București 
nr.2/2018,conform anexei: 
 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
ACTUALIZATI AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : „EXTINDERE REȚEA DE 
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA” 
actualizati in urma desfasurarii procedurii de achizitie de servicii de 
proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari, 
dirigentie de santier, intocmirii proiectului tehnic de executie si 
modificarilor legislative conform OUG 114/ 2018 , Instructiunii ANAP 
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JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr. 2/2018 si Coeficientului de actualizare ca urmare a creşterii 
salariului minim publicat de Comisia Nationala de Strategie si 
Prognoza.  
TITULAR: Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
BENEFICIAR:  Comuna Stoenesti, judetul Valcea 
AMPLASAMENT : Satele Barlogu, Mogosesti, Budurasti, Dobriceni, Gruieri si 
Suseni, comuna Stoenesti, judetul Valcea  – Regiunea de dezvoltare 4 SUD – 
VEST Oltenia, Romania 
PROIECTANT :  SC  INFRA & CIVIL DESIGN SRL 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
VALOAREA INVESTITIEI : 
 Lei (inclusiv TVA 19%) 
TOTAL GENERAL 11.909.275,45 lei  
Din care Constructii -  Montaj  10.430.892,92 lei  

 SURSA DE FINANTARE/ CHELTUIELI ELIGIBILE/ CONTRIBUTIE 
PROPRIE:  
In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National 

de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 10.560.476,00 lei cu T.V.A iar 
cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 1.348.799,45 lei cu T.V.A 
(contributie proprie). 

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  

Retea de canalizare menajera - curgere gravitationala in lungime totala 
de L= 20670 m din care: 

• 4363 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 200 mm ; 
• 16307 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 34, SN8, De 250 mm.  

Racorduri la reteaua de canalizare – 578 buc, alcatuite din conducta de 
racord din PVC multistrat, SDR 34, SN8, De 160 mm si camin de racord 
individual. 
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Statii de pompare apa uzata menajera : 
• Statii de pompare ape uzate menajere SP.au 1..10, prevazute cu 2 pompe 

submersibile (1A+1R) – 10 buc ; 
• Imprejmuiri zona de acces (gard bordurat, fixat pe stalpi din teava de otel 

40x40x3 m, H=2 m, cu inaltimea la coama de 2,05 m  inclusiv porti acces) 
– L= 12 ml/statie. 
 

Conducte de refulare de la statiile de pompare cu o lungime totala 
L=1811 m din care : 

• 819 m conducte din PEID, SDR 17, PN 10, De 90 mm ; 
• 992 m conducte din PEID, SDR 17, PN 10, De 110 mm ; 

 
 
Subtraversari ale conductei de canalizare menajera si ale conductei de 
refulare:  

• Subtraversari ale conductei de canalizare menajera si conducta de refulare 
realizate prin foraj orizontal in conducta de protectie din OL cu lungimea 
L= 192 m. 

• Subtraversari parauri si viroage realizate prin sapatura deschisa, conducta 
din PEID, SDR 17, PN 10 cu lungimea L = 108 m  

Supratraversari ale conductei de refulare in conducta de protectie din 
otel, izolate si protejate termic:  

• Supratraversari ale conductei de refulare cu masive de reazem, cu 
lungimea L= 150 m ; 

 
Desfacere - refacere sistem rutier (asfalt) in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere -refacere sistem rutier (asfalt) cu suprafata S = 364 mp. 

Desfacere - refacere rigole betonate in vederea pozarii conductelor 
• Desfacere -refacere rigole betonate cu lungimea L = 685 ml. 

Desfacere-refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor 

• Desfacere refacere platforme betonate si podete in vederea pozarii 
conductelor cu suprafata    S= 615 mp. 
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Refacere rigole de pamant dupa pozarea conductelor 
• Refacere rigole de pamant cu lungimea L =1624 ml. 

Refacere acostament dupa pozarea conductelor 
• Refacere acostament drum cu lungimea L=1476 ml. 

Refacere drum balastat dupa pozarea conductelor 
• Refacere drum balastat cu lungimea L= 897 ml. 

Durata de implementare a proiectului: conform graficului de realizare – 29 luni. 
 
Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al 
investitiei actualizat in urma desfasurarii procedurii de achizitie de 
servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, 
executie lucrari, dirigentie de santier, intocmirii proiectului tehnic de 
executie si modificarilor legislative conform OUG 114/ 2018 , 
Instructiunii ANAP Nr. 2/2018 si Coeficientului de actualizare ca 
urmare a creşterii salariului minim publicat de Comisia Nationala de 
Strategie si Prognoza, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Primar 

Gheorghe Dumbravă 
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NR………..…/…………...2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA actualizarea devizului 
general  si  a indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții 
„EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA 
STOENEȘTI,, în conformitate cu prevederile OUG nr.114/2018 și a 
Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018  
 

 
 
 

Având în vedere prevederile  prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 
privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 
unor termene,a prevederilor Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018 privind 
ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala,ale prevederilor    
art. 44 din Legea nr. 273/2006-Legea finatelor publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare, precum si  cu prevederile  art. 36 alin. 2,lit.(b) și 
alin.4,lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile  Ordonantei 
de Urgenta a  Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului National 
de Dezvoltare Locala , cu modificările si completările ulterioare coroborate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,cu modificările 
și completările ulterioare,propun spre aprobare   proiectul de hotărâre privitor la 
actualizarea devizului general  si  a indicatorilor tehnico-economici ai   
obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 
COMUNA STOENEȘTI,, în conformitate cu prevederile OUG nr.114/2018 și a 
Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018 . 

 
Consilier achiziţii publice și resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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