
 
 
 

          

                   

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…….…../……….…2018                          SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 
În conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale art.A-IV-A şi art.VI din OUG nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificarile și completarile  
precum şi cu cele ale art.36, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului 
Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018   proiectul de hotarare privitor  
aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti,după cum urmeză:  

a. în cadrul Compartimentului  Administrarea domeniuui public și privat 
,gospodarie  comunala  din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Stoenești se  desfiinteaza un post contractual de executie  de 
muncitor calificat ,treapta profesionala III și a un post de muncitor 
necalificat,treapta profesionala I; 

b. în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apa ,aflat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoenești se  infiinteaza un post 
contractual de executie  de muncitor calificat ,treapta profesionala III 
și a un post de muncitor necalificat,treapta profesionala I; 

 
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…………./…………2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din 

subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
 

În conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale art.A-IV-A şi art.VI din OUG nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificarile și completarile  
precum şi cu cele ale art.36, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului 
Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018    proiectul de hotarare privitor  
la aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti,după cum urmeză: 

c. în cadrul Compartimentului  Administrarea domeniuui public și privat 
,gospodarie  comunala  din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Stoenești se  desfiinteaza un post contractual de executie  de 
muncitor calificat ,treapta profesionala III și a un post de muncitor 
necalificat,treapta profesionala I; 

d. în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apa ,aflat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoenești se  infiinteaza un post 
contractual de executie  de muncitor calificat ,treapta profesionala III 
și a un post de muncitor necalificat,treapta profesionala I; 

 
 
 

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…………./…………2018 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti 

 
În conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale art.A-IV-A şi art.VI din OUG nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificarile și completarile  
precum şi cu cele ale art.36, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare,propun spre  aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018    proiectul de hotarare privitor  la 
aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti. 

 
 
 
 

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…….…../……….…2018                          SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
 

REFERAT 
 

În conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2, 
art.19,alin.1-4, art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea 
educaţiei naţionale,coroborate cu prevederile H.G. nr. 72/2013  privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate 
din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,cu 
modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art.22,alin.1 și alin.2 din 
OMECTS nr.5472/2017 pentru  aprobarea Metodologia privind fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenta 
efectivelor de prescolari și elevi scolarizati  în unitatile de invatamant particular 
,precum și emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei unitatilor de 
invatamant preuniversitar,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară 
a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018   proiectul de 
hotarare privitor  aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de aprobarea  reorganizarii Reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2018-2019,după 
cum urmeză:  

1 Școala Gimnazială Stoeneşti, sat Stoeneşti, 
comuna Stoeneşti 

Unitate cu 
personalitate 
juridica(PJ) 

2 Grădinița cu program normal Stoeneşti, sat 
Stoeneşti, comuna Stoeneşti  

Structura arondata(AR) 

3 Grădinița cu program normal Dobriceni, sat 
Dobriceni, comuna Stoeneşti 

Structura arondata(AR) 

 
 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 
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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…………./…………2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea  reorganizarii Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2018-2019 

 
În conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2, 

art.19,alin.1-4, art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea 
educaţiei naţionale,coroborate cu prevederile H.G. nr. 72/2013  privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate 
din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,cu 
modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art.22,alin.1 și alin.2 din 
OMECTS nr.5472/2017 pentru  aprobarea Metodologia privind fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenta 
efectivelor de prescolari și elevi scolarizati  în unitatile de invatamant particular 
,precum și emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei unitatilor de 
invatamant preuniversitar,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară 
a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018    proiectul de 
hotarare privitor  aprobarea  reorganizarii Reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2018-2019,după 
cum urmeză: 

1 Școala Gimnazială Stoeneşti, sat Stoeneşti, 
comuna Stoeneşti 

Unitate cu 
personalitate 
juridica(PJ) 

2 Grădinița cu program normal Stoeneşti, sat 
Stoeneşti, comuna Stoeneşti  

Structura arondata(AR) 

3 Grădinița cu program normal Dobriceni, sat 
Dobriceni, comuna Stoeneşti 

Structura arondata(AR) 

 
 

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…………./…………2018 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
aprobarea  reorganizarii Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2018-2019 
 
 

În conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2, 
art.19,alin.1-4, art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea 
educaţiei naţionale,coroborate cu prevederile H.G. nr. 72/2013  privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate 
din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,cu 
modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art.22,alin.1 și alin.2 din 
OMECTS nr.5472/2017 pentru  aprobarea Metodologia privind fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenta 
efectivelor de prescolari și elevi scolarizati  în unitatile de invatamant particular 
,precum și emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei unitatilor de 
invatamant preuniversitar,propun spre  aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului 
Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018    proiectul de hotarare privitor  
la aprobarea  reorganizarii Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2018-2019. 

 
 
 
 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 
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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…….…../……….…2018                          SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 
În conformitate cu prevederile: 

- art. 36, alin. 2, lit.(b) şi alin. 4, lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 20, alin.1, lit.(b) şi art.30  din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.491titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018   proiectul 
de hotarare privitor   la indexarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul fiscal 2019 ,prin indexarea cu 1,34% a nivelurilor   valorilor impozabile, a 
impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2019,  fata de valorile stabilite pentru 
anul fiscal 2018,având în vedere prevederile art.491 din Legea  nr.227/2015 -
Lege privind Codul fiscal:” Art. 491. - Indexarea impozitelor si taxelor locale  
   (1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o 
anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, 
sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre 
consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, 
comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.  
   (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului 
local si se aplica in anul fiscal urmator. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta 
atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.” 

 
Referent agent fiscal 

Manoiu Florina 
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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…………./…………2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

indexarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 
 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 36, alin. 2, lit.(b) şi alin. 4, lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 20, alin.1, lit.(b) şi art.30  din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.491titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018   proiectul 
de hotarare privitor   la indexarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul fiscal 2019 ,prin indexarea cu 1,34% a nivelurilor   valorilor impozabile, a 
impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2019,  fata de valorile stabilite pentru 
anul fiscal 2018,având în vedere prevederile art.491 din Legea  nr.227/2015 -
Lege privind Codul fiscal:” Art. 491. - Indexarea impozitelor si taxelor locale  
   (1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o 
anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, 
sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre 
consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, 
comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.  
   (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului 
local si se aplica in anul fiscal urmator. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta 
atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.” 

 
 

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…………./…………2018 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
indexarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 

 
 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 36, alin. 2, lit.(b) şi alin. 4, lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 20, alin.1, lit.(b) şi art.30  din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.491titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Fata de cele prezentate propun spre aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018   proiectul de 
hotarare privitor   la indexarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
fiscal 2019 ,prin indexarea cu 1,34% a nivelurilor   valorilor impozabile, a 
impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2019,  fata de valorile stabilite pentru 
anul fiscal 2018,având în vedere prevederile art.491 din Legea  nr.227/2015 -
Lege privind Codul fiscal:” Art. 491. - Indexarea impozitelor si taxelor locale  
   (1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o 
anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, 
sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre 
consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, 
comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.  
   (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului 
local si se aplica in anul fiscal urmator. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta 
atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.” 

 
Referent agent fiscal 

Manoiu Florina 
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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…….…../……….…2018                          SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 
În conformitate cu prevederile art.2,alin1, art.10, alin.1,lit.(a),art.12, 

alin.1,lit.(e), art.17,alin.1, art.19,art.35,alin.1 din Legea nr.241/2006-Legea 
serviciului de alimentare cu apa și de canalizare ,rerepublicata,a prevederilor 
art.2,lit.(g),art.3,alin.4,art.8,alin.1,alin.3,lit.(d),art.28,alin.1,alin.2,lit.(a),alin.4,ali
n.6 și alin.7 din Legea nr.51/2006-Legea serviciilorcomunitare de utilitati 
publice,republiicata,cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu 
art.36, alin.2,lit.(a) și lit.(d) şi alin.3, lit.(b),alin.6,lit.(a),pct.14 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Văzând adresa M.D.R.A.P. nr.27423/08.03.2018 ,inregistrata la sediul 
institutiei noastre sub nr.2223/22.03.2018 prin care se solicita reorganizarea 
serviciului public de alimentare cu apa la nivelul unitatii administrativ-teritoriale 
conform prevederilor legale în vigoare ;  

Ținând cont de prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Stoenești 
nr.38/26.06.2013 privitor la înființarea şi dare în administrare a Serviciului  
Public de Alimentare cu Apă al comunei Stoenești ,județul Vâlcea si ale Hotararii 
Consiliului Local al comunei Stoenesti nr.39/26.06.2013 privitor la  aprobarea 
Regulamentului şi caietului de sarcini pentru Serviciul Public  de Alimentare cu 
Apă al comunei Stoenești, judeţul Vâlcea; 

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018   proiectul 
de hotarare privitor   la reorganizarea  ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, 
în serviciu public de interes local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat 
în subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea. 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 
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NR…………./…………2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

reorganizarea  ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa ”, în serviciu public de 
interes local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea 

Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea 
 

În conformitate cu prevederile art.2,alin1, art.10, alin.1,lit.(a),art.12, 
alin.1,lit.(e), art.17,alin.1, art.19,art.35,alin.1 din Legea nr.241/2006-Legea 
serviciului de alimentare cu apa și de canalizare ,rerepublicata,a prevederilor 
art.2,lit.(g),art.3,alin.4,art.8,alin.1,alin.3,lit.(d),art.28,alin.1,alin.2,lit.(a),alin.4,ali
n.6 și alin.7 din Legea nr.51/2006-Legea serviciilorcomunitare de utilitati 
publice,republiicata,cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu 
art.36, alin.2,lit.(a) și lit.(d) şi alin.3, lit.(b),alin.6,lit.(a),pct.14 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Văzând adresa M.D.R.A.P. nr.27423/08.03.2018 ,inregistrata la sediul 
institutiei noastre sub nr.2223/22.03.2018 prin care se solicita reorganizarea 
serviciului public de alimentare cu apa la nivelul unitatii administrativ-teritoriale 
conform prevederilor legale în vigoare ; 

Ținând cont de prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Stoenești 
nr.38/26.06.2013 privitor la înființarea şi dare în administrare a Serviciului  
Public de Alimentare cu Apă al comunei Stoenești ,județul Vâlcea si ale Hotararii 
Consiliului Local al comunei Stoenesti nr.39/26.06.2013 privitor la  aprobarea 
Regulamentului şi caietului de sarcini pentru Serviciul Public  de Alimentare cu 
Apă al comunei Stoenești, judeţul Vâlcea; 

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018   proiectul 
de hotarare privitor   la reorganizarea  ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, 
în serviciu public de interes local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat 
în subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea. 
 

Primar 
Gheorghe Dumbravă   
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NR…………./…………2018 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
reorganizarea  ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa ”, în serviciu public de 

interes local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea 

 
În conformitate cu prevederile art.2,alin1, art.10, alin.1,lit.(a),art.12, 

alin.1,lit.(e), art.17,alin.1, art.19,art.35,alin.1 din Legea nr.241/2006-Legea 
serviciului de alimentare cu apa și de canalizare ,rerepublicata,a prevederilor 
art.2,lit.(g),art.3,alin.4,art.8,alin.1,alin.3,lit.(d),art.28,alin.1,alin.2,lit.(a),alin.4,ali
n.6 și alin.7 din Legea nr.51/2006-Legea serviciilorcomunitare de utilitati 
publice,republiicata,cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu 
art.36, alin.2,lit.(a) și lit.(d) şi alin.3, lit.(b),alin.6,lit.(a),pct.14 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Văzând adresa M.D.R.A.P. nr.27423/08.03.2018 ,inregistrata la sediul 
institutiei noastre sub nr.2223/22.03.2018 prin care se solicita reorganizarea 
serviciului public de alimentare cu apa la nivelul unitatii administrativ-teritoriale 
conform prevederilor legale în vigoare ; 

Ținând cont de prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Stoenești 
nr.38/26.06.2013 privitor la înființarea şi dare în administrare a Serviciului  
Public de Alimentare cu Apă al comunei Stoenești ,județul Vâlcea si ale Hotararii 
Consiliului Local al comunei Stoenesti nr.39/26.06.2013 privitor la  aprobarea 
Regulamentului şi caietului de sarcini pentru Serviciul Public  de Alimentare cu 
Apă al comunei Stoenești, judeţul Vâlcea; 

Fata de cele prezentate propun spre aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018   proiectul de 
hotarare privitor   la reorganizarea  ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, în 
serviciu public de interes local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea. 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
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Nr…….…../……….…2018                          SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 
În conformitate cu prevederile art. 36,alin.2,lit.(b),alin.4,lit.(d) şi art.126 

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.5,alin.1,lit.(a),pct.(ii),art.7,art.8 și 
Anexa nr.4 din  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
si continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările 
și completările ulterioare; 

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018   proiectul 
de hotarare privitor   la aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE SI EXTINDERE 
A SCOLII GIMNAZIALE STOENESTI, COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, 
in vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, APELUL DE PROIECTE NR. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, Axa prioritare 
10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 
Investitiile in educatie si formare, inclusive in formare profesionala, pentru 
dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului 
de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special 
pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, ca urmare a  
modificarilor aduse devizului general la capitolul dotari. 

 
Consilier achiziţii publice și resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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NR…………./…………2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “MODERNIZARE SI EXTINDERE A SCOLII GIMNAZIALE 
STOENESTI, COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, in vederea obtinerii finantarii in 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, APELUL DE PROIECTE NR. 
POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, Axa prioritare 10 Imbunatatirea infrastructurii 
educationale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusive in 
formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul 
vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 
Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului 
obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului 

 
În conformitate cu prevederile art. 36,alin.2,lit.(b),alin.4,lit.(d) şi art.126 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.5,alin.1,lit.(a),pct.(ii),art.7,art.8 și Anexa nr.4 din  
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate 
din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare; 

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018   proiectul de hotarare privitor   la 
aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii “MODERNIZARE SI EXTINDERE A SCOLII GIMNAZIALE STOENESTI, COMUNA 
STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, in vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului 
Operational Regional 2014-2020, APELUL DE PROIECTE NR. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, 
Axa prioritare 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 
Investitiile in educatie si formare, inclusive in formare profesionala, pentru dobandirea de 
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si 
formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si 
invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a 
sistemului, ca urmare a  modificarilor aduse devizului general la capitolul dotari. 
 

Primar 
Gheorghe Dumbravă   
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
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NR…………./…………2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “MODERNIZARE SI EXTINDERE A SCOLII GIMNAZIALE 
STOENESTI, COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, in vederea obtinerii finantarii in 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, APELUL DE PROIECTE NR. 
POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, Axa prioritare 10 Imbunatatirea infrastructurii 
educationale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusive in 
formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul 
vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 
Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului 
obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului 

 
În conformitate cu prevederile art. 36,alin.2,lit.(b),alin.4,lit.(d) şi art.126 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.5,alin.1,lit.(a),pct.(ii),art.7,art.8 și Anexa nr.4 din  
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate 
din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare; 

Fata de cele prezentate propun spre aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna aprilie 2018   proiectul de hotarare privitor   la aprobarea 
actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
“MODERNIZARE SI EXTINDERE A SCOLII GIMNAZIALE STOENESTI, COMUNA STOENESTI, 
JUDETUL VALCEA”, in vederea obtinerii finantarii in cadrul Programului Operational Regional 
2014-2020, APELUL DE PROIECTE NR. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, Axa prioritare 10 
Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie 
si formare, inclusive in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe 
tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 
10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului 
obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. 

 
Consilier achiziţii publice și resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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