PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr. ………/………….2019

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat
pentru anul 2019, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.36, alin.2, lit.(b)
şi alin.4, lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun introducerea pe
ordinea de zi a sedintei ordinare din luna aprilie 2019 a proiectului de hotărâre
privind aprobarea bugetului local al comunei Stoeneşti şi a listei cu investiţiile
de interes local pentru anul 2019, la secțiunea Venituri în suma de 33.074,00
mii lei şi la secțiunea Cheltuieli în suma de 33.074,00 mii lei,conform anexei.
CONSILIER-CONTABIL
TĂTULESCU NICOLETA

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR…………./…………2019

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea bugetului local al comunei Stoenești şi a listei cu investiţiile de
interes local pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pentru
anul 2019, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.36, alin.2, lit.(b) şi
alin.4, lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna
aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al
comunei Stoeneşti şi a listei cu investiţiile de interes local pentru anul 2018, la
secțiunea Venituri în suma de 33.074,00 mii lei şi la secțiunea Cheltuieli în
suma de 33.074,00 mii lei ,conform anexei.
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR…………./…………2019
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea bugetului local al comunei Stoeneşti şi a listei cu investiţiile de
interes local pentru anul 2019
Avand în vedere Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019,
coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4,
lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunie Stoeneşti şi a
listei cu investiţiile de interes local pentru anul 2019, la secțiunea Venituri în
suma de 33.074,00 mii lei şi la secțiunea Cheltuieli în suma de 33.074,00
mii lei, propus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local
al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2019 .

CONSILIER
TATULESCU NICOLETA

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
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e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
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Nr. ………/………….2019

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de
stat pentru anul 2019, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu
cele ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(a) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propun introducerea pe ordinea de zi a sedintei
ordinare din luna aprilie 2019 a
proiectului de hotărâre privind
aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri
proprii al comunei Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul 2019, după
cum urmeză: la secțiunea Venituri în suma de 250 mii lei şi la
secțiunea Cheltuieli în suma de 250 mii lei ,conform anexei.
CONSILIER-CONTABIL
TĂTULESCU NICOLETA

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR…………./…………2019
EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii al comunei Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul
2019

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pentru
anul 2019, coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.36, alin.2, lit.(b) şi
alin.4, lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna
aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor
publice finanţate integral din venituri proprii al comunei Stoeneşti,judeţul
Vâlcea pentru anul 2019 ,după cum urmeză: la secțiunea Venituri în suma de
250 mii lei şi la secțiunea Cheltuieli în suma de 250 mii lei, conform anexei.
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
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NR…………./…………2019
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii al comunei Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul
2019
Avand în vedere Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019,
coroborate cu cele ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4,
lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii al comunei Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru anul
2019 , propus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local
al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2019 .

CONSILIER
TATULESCU NICOLETA

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr. …………/……….2019
REFERAT

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

În conformitate cu
dispozitiile art.58,alin.1-4 din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si
completarile ulterioare, propun introducerea pe ordinea de zi a sedintei
ordinare din luna aprilie 2019 a
proiectului de hotărâre privind
aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local al comunei
Stoeneşti rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2018
,în suma de 3.732.000 lei, că sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii
de dezvoltare ,conform anexei.
Contabil
Tatulescu Nicoleta

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
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NR…………./……….2019
EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA: aprobarea utilizării excedentului
anual al bugetului local al comunei eneşti rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar pentru anul 2018 ,în suma de 3.732.000 lei, că sursa de finanţare a
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
Avand in vedere dispozitiile art.58,alin.1-4 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ’’ "Art. 58. - (1)

Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe
cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la
art. 6 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si
dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si
se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:
a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele
intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul
curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de
functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar."
"(11) Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale, necesare sustinerii
implementarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile
postaderare, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in
excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie
pentru care aceste fonduri au fost acordate, in cadrul sectiunii de dezvoltare,
pana la finalizarea proiectelor respective.
(12) Prefinantarea acordata beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de
credite ai bugetului local, ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se
reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi
destinatie, in cadrul sectiunii de dezvoltare.
(13) Avansul acordat promotorilor de proiecte finantate din fonduri externe
nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local,
ramas neutilizat la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului
local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, in cadrul sectiunii de
dezvoltare,.

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
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Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din aprilie 2019 proiectul de hotărâre
privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local al comunei
Stoeneşti rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2018 ,în suma
de 3.732.000 lei , că sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare,
conform anexei.
Primar
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR…………./……………2019

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA: aprobarea utilizării excedentului
anual al bugetului local al comunei Stoeneşti rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar pentru anul 2018,în suma de 3.732.000 lei, că sursa de finanţare a
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Avand in vedere dispozitiile art.58,alin.1-4 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ’’ "Art. 58. - (1)

Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe
cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la
art. 6 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si
dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si
se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:
a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele
intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul
curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de
functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar."
"(11) Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale, necesare sustinerii
implementarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile
postaderare, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in
excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie
pentru care aceste fonduri au fost acordate, in cadrul sectiunii de dezvoltare,
pana la finalizarea proiectelor respective.
(12) Prefinantarea acordata beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de
credite ai bugetului local, ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se
reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi
destinatie, in cadrul sectiunii de dezvoltare.
(13) Avansul acordat promotorilor de proiecte finantate din fonduri externe
nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local,
ramas neutilizat la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului
local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, in cadrul sectiunii de
ezvoltare.".
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Faţă cele expuse propun spre aprobare proiectul de hotărâre privitor la
aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local al comunei Stoeneşti
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2018 ,în suma de
3.732.000 lei, că sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ,
propus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Stoeneşti din aprilie 2019 .
Contabil
Tatulescu Nicoleta

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
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Nr. ……….……/………….2019

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
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 şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a
sedinte ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind
aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Înfiinţare sistem de distributie
gaze naturale în comuna Stoeneşti, judetul Vâlcea”, a elaborarii si
realizarii Studiului de fezabilitate,a Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a
detaliilor de executie,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenești să
semneze contractul pentru întocmirea documentației prevăzută mai sus,inclusiv
a contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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NR…………….……./…………………2019

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Înfiinţare sistem de distributie
gaze naturale în comuna Stoeneşti, judetul Vâlcea”, a elaborarii si
realizarii Studiului de fezabilitate,a Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a
detaliilor de executie
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
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 şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere și aprobare în
sedinta ordinara aferentă lunii aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind
aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Înfiinţare sistem de distributie
gaze naturale în comuna Stoeneşti, judetul Vâlcea”, a elaborarii si
realizarii Studiului de fezabilitate,a Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a
detaliilor de executie, a elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de
sarcini si a detaliilor de executie ,inclusiv imputernicirea primarului comunei
Stoenești să semneze contractul pentru întocmirea documentației prevăzută
mai sus,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor
Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările
ulterioare.

PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR……………..……/……….………2019
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Înfiinţare sistem de distributie
gaze naturale în comuna Stoeneşti, judetul Vâlcea”, a elaborarii si
realizarii Studiului de fezabilitate,a Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a
detaliilor de executie
Având în vedere prevederile prevederile art.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) ,
alin.4, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.4, art.126 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu prevederile art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind
aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Înfiinţare sistem de distributie
gaze naturale în comuna Stoeneşti, judetul Vâlcea”, a elaborarii si
realizarii Studiului de fezabilitate,a Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a
detaliilor de executie,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenesti să
semneze contractul pentru întocmirea documentației prevăzută la art.1,inclusiv
a contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare,supus spre
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Stoeneşti din luna aprilie 2019.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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Nr. …………/……….2019

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
Având în vedere prevederile art.36, alin.2, lit(a) şi alin.3,lit.(b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,“(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de

atributii:
a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de
specialitate al prim arului, ale institutiilor si serviciilor publice de
interes local si ale societatilor com erciale si regiilor autonom e de
interes local;
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
b) aproba, in conditiile legii, la propunerea prim arului, infiintarea,
organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al
prim arului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local,
precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonom e de
interes local; “,coroborate cu cele ale art 107 din Legea 188/1999-Statutul

functionarului
public
,rerepublicata,cu
modificările
şi
completările
ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii
aprilie 2019, a proiectului de hotărâre privitor la aprobarea organigramei şi
ştatului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti,
ale serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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NR………….…/……………….2019
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privitor la : aprobarea organigramei şi ştatului de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale
serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti
Potrivit art.36, alin.2, lit(a) şi alin.3,lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,“(2) Consiliul local exercita

urmatoarele categorii de atributii:
a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al
prim arului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor
com erciale si regiilor autonom e de interes local;
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
b) aproba, in conditiile legii, la propunerea prim arului, infiintarea, organizarea si
statul de functii ale aparatului de specialitate al prim arului, ale institutiilor si
serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale
regiilor autonom e de interes local;
“,coroborate cu cele ale art 107 din Legea 188/1999-Statutul functionarului public
,rerepublicata,cu modificările şi completările ulterioare, "Art. 107. - (1) Autoritatile si
institutiile publice au obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor
P ublici avizul privind functiile publice in oricare dintre urm atoarele situatii:
a)stabilirea sau m odificarea structurii de functii publice pentru fiecare autoritate
si institutie publica, in parte, de catre conducatorul acesteia ori prin hotarare a
consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activitatilor
prevazute
la
art.
2
alin.
(3);
b)m odificarea calitatii posturilor, potrivit art. 111 alin. (1) sau (5);
c)reorganizarea
activitatii
autoritatii
sau
institutiei
publice.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a instiinta, in term en de 10
zile lucratoare, Agentia Nationala a Functionarilor P ublici, in oricare dintre
urm atoarele situatii:
a)intervenirea unor m odificari in structura functiilor publice din cadrul
autoritatilor sau institutiilor publice, ca urm are a prom ovarii in clasa si in grad
profesional
a
functionarilor
publici;
b)transform area unei functii publice vacante intr-o functie publica cu o alta
denum ire sau intr-o functie publica de nivel inferior ori superior, cu incadrarea in
num arul m axim de posturi aprobat pentru autoritatea sau institutia publica si in
fondurile
bugetare
anuale
alocate.
(3) Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor P ublici este prealabil si obligatoriu
in
toate
situatiile
prevazute
la
alin.
(1).
(4) I n situatia in care, dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale a
Functionarilor P ublici, actele adm inistrative prin care se stabilesc m asuri din
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categoria celor prevazute la alin. (1) se aproba cu m odificari sau com pletari,
ordonatorii principali de credite din adm inistratia publica locala au obligatia de a
com unica Agentiei Nationale a Functionarilor P ublici aceste acte adm inistrative, in
term en de m axim um 5 zile lucratoare de la data aprobarii lor prin hotarare a
consiliului local sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului judetean.
(5) I n situatia prevazuta la alin. (4), autoritatile adm inistratiei publice locale pot
pune in aplicare dispozitiile hotararii consiliului local sau, dupa caz, a consiliului
judetean, num ai dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor
P ublici. I n acest caz, avizul Agentiei Nationale a Functionarilor P ublici se em ite in
term en de m axim um 10 zile lucratoare de la data prim irii actelor adm inistrative
prevazute
la
alin.
(4).
(6) Lista docum entelor necesare pentru obtinerea avizului Agentiei Nationale a
Functionarilor P ublici, precum si m odalitatea de transm itere a acestora de catre
autoritatile si institutiile publice se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei
Nationale a Functionarilor P ublici, care se publica in M onitorul Oficial al R om aniei,
P artea I .",şi cele ale art.III 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
„ Art. I I I . - (1) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege, la stabilirea numarului de

posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului
judetean, precum si din institutiile publice locale infiintate prin hotarari ale autoritatilor
deliberative, autoritatile administratiei publice locale se incadreaza in numarul maxim de
posturi determinat potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de
urgenta.
(2) Numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) nu se aplica si capitolelor bugetare
„Invatamant“ si „Asigurari si asistenta sociala“, finantate din bugetele locale, precum si
capitolului bugetar „Sanatate“, indiferent de sursa de finantare.
(3) Se interzice salarizarea/raportarea din/in capitolele bugetare prevazute la alin. (2) a
personalului care realizeaza atributii si activitati specifice celorlalte capitole bugetare,
respectiv
institutii
publice
locale.
(4) In baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr.
69/2010 se stabileste nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general
centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, care se repartizeaza pe unitati/subdiviziuni
administrativ-teritoriale prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al
ministrului
finantelor
publice,
tinand
cont
de
prevederile
anexei.
(5) Pentru reducerea cheltuielilor de personal si incadrarea in numarul maxim de posturi
prevazut la alin. (1) si (2), respectiv in nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit
potrivit alin. (4), ordonatorii de credite ai bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pot reduce
numarul de posturi finantate si, respectiv, pot disponibiliza, in conditiile legii, personalul
aferent.
Art. VI. - In termen de 40 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta
autoritatile deliberative, la propunerea autoritatii executive, au obligatia sa aprobe
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modificarile organigramelor si sa reflecte in bugetele de venituri si cheltuieli prevazute la art.
1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.
III alin. (1)-(3)”.

Tinand cont de avizul înregistrat la nr.25847/2013 prin care Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici avizează favorabil stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea;
Faţă de cele expuse, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei
Stoeneşti , supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al comunei Stoeneşti în şedinţa
ordinară din luna aprilie 2019.

PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR…………/…………..…2019
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privitor la : aprobarea organigramei şi ştatului de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale
serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti
Potrivit art.36, alin.2, lit(a) şi alin.3,lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,“(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de
specialitate al prim arului, ale institutiilor si serviciilor publice de
interes local si ale societatilor com erciale si regiilor autonom e de
interes local;
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
b) aproba, in conditiile legii, la propunerea prim arului, infiintarea,
organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al
prim arului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local,
precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonom e de
interes local; “,coroborate cu cele ale art 107 din Legea 188/1999-Statutul

functionarului public ,rerepublicata,cu modificările şi completările ulterioare,

"Art. 107. - (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a
solicita Agentiei Nationale a Functionarilor P ublici avizul privind
functiile publice in oricare dintre urm atoarele situatii:
a)stabilirea sau m odificarea structurii de functii publice pentru
fiecare autoritate si institutie publica, in parte, de catre conducatorul
acesteia ori prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a
consiliului local, pe baza activitatilor prevazute la art. 2 alin. (3);
b)m odificarea calitatii posturilor, potrivit art. 111 alin. (1) sau (5);
c)reorganizarea activitatii autoritatii sau institutiei publice.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a instiinta, in
term en de 10 zile lucratoare, Agentia Nationala a Functionarilor
P ublici, in oricare dintre urm atoarele situatii:
a)intervenirea unor m odificari in structura functiilor publice din
cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, ca urm are a prom ovarii in
clasa
si
in
grad
profesional
a
functionarilor
publici;
b)transform area unei functii publice vacante intr-o functie publica
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cu o alta denum ire sau intr-o functie publica de nivel inferior ori
superior, cu incadrarea in num arul m ax im de posturi aprobat pentru
autoritatea sau institutia publica si in fondurile bugetare anuale
alocate.
(3) Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este prealabil si
obligatoriu
in
toate
situatiile
prevazute
la
alin.
(1).
(4) I n situatia in care, dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici, actele adm inistrative prin care se stabilesc
m asuri din categoria celor prevazute la alin. (1) se aproba cu
m odificari sau com pletari, ordonatorii principali de credite din
adm inistratia publica locala au obligatia de a com unica Agentiei
Nationale a Functionarilor P ublici aceste acte adm inistrative, in
term en de m ax im um 5 zile lucratoare de la data aprobarii lor prin
hotarare a consiliului local sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului
judetean.
(5) I n situatia prevazuta la alin. (4), autoritatile adm inistratiei
publice locale pot pune in aplicare dispozitiile hotararii consiliului local
sau, dupa caz, a consiliului judetean, num ai dupa obtinerea avizului
Agentiei Nationale a Functionarilor P ublici. I n acest caz, avizul
Agentiei Nationale a Functionarilor P ublici se em ite in term en de
m ax im um 10 zile lucratoare de la data prim irii actelor adm inistrative
prevazute
la
alin.
(4).
(6) Lista docum entelor necesare pentru obtinerea avizului Agentiei
Nationale a Functionarilor Publici, precum si m odalitatea de
transm itere a acestora de catre autoritatile si institutiile publice se
aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor
P ublici, care se publica in M onitorul Oficial al Rom aniei, Partea I .",şi

cele ale art.III 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
„ Art. I I I . - (1) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege, la stabilirea

numarului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de
specialitate al consiliului judetean, precum si din institutiile publice locale
infiintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative, autoritatile administratiei
publice locale se incadreaza in numarul maxim de posturi determinat potrivit
anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) nu se aplica si capitolelor
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bugetare „Invatamant“ si „Asigurari si asistenta sociala“, finantate din bugetele
locale, precum si capitolului bugetar „Sanatate“, indiferent de sursa de
finantare.
(3) Se interzice salarizarea/raportarea din/in capitolele bugetare prevazute la
alin. (2) a personalului care realizeaza atributii si activitati specifice celorlalte
capitole
bugetare,
respectiv
institutii
publice
locale.
(4) In baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilitatii fiscalbugetare nr. 69/2010 se stabileste nivelul maxim al cheltuielilor de personal
aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, care se
repartizeaza pe unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin ordin comun al
ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, tinand
cont
de
prevederile
anexei.
(5) Pentru reducerea cheltuielilor de personal si incadrarea in numarul maxim
de posturi prevazut la alin. (1) si (2), respectiv in nivelul maxim al cheltuielilor
de personal stabilit potrivit alin. (4), ordonatorii de credite ai bugetelor
prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pot reduce numarul de posturi
finantate si, respectiv, pot disponibiliza, in conditiile legii, personalul aferent.
Art. VI. - In termen de 40 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta autoritatile deliberative, la propunerea autoritatii
executive, au obligatia sa aprobe modificarile organigramelor si sa reflecte in
bugetele de venituri si cheltuieli prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.
273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. III alin. (1)(3)”.
Tinand cont de avizul înregistrat la nr.25847/2013 prin care Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici avizează favorabil stabilirea funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, judeţul
Vâlcea;
Faţă de cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Stoeneşti , supus dezbaterii şi aprobării Consiliului
Local al comunei Stoeneşti în şedinţa ordinară din luna aprilie 2019.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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Nr……….../……….…2019

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
În conformitate cu prevederile art.11 și art.38,alin.2,lit.(b) din Legea-cadru
nr.153/2017
privind
salarizarea
personalului
plătit
din
fonduri
publice,coroborate prevederile a art.36, alin.9 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Faţă de actele normative-cadru anterioare, care au avut ca obiect de
reglemetare salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea-cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aduce
ca un element de noutate, excepţia care vizează principiul legalităţii drepturilor
de natură salarială, în sensul că „pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie" din aparatul propriu
al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din
subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de
unitate
sau,
după
caz,
a
reprezentanţilor
salariaţilor".
Astfel, prin această prevedere, devin aplicabile două categorii de acte
normative în materia salarizării personalul plătit din fonduri publice din cadrul
aparatului de specialitate/propriu al autorităţii administraţiei publice judeţene,
precum şi din cadrul serviciilor publice subordonate ( indiferent de forma de
organizare şi funcţionare ), respectiv hotărârile consiliului local pentru
stabilirea salariilor de bază şi Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi actele normative
subsecvente acesteia, pentru stabilirea şi acordarea celorlalte drepturi salariale,
de
natură
salarială
şi
asimilate
acestora.
Prin proiectul de hotărâre se respectă condiţia încadrării în sumele
aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul propriu al comunei
Stoeneşti,pentru anul bugetar 2019,buget aprobat prin Hotararea Consiliului
Local al comunei Stoenești nr.22/2019,existand sumele necesare achitarii
salariilor
pentru
intreg
anul
2018.
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre privitor la
stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și personalul contractual
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din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi
instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti începand cu
data de 01 ianuarie 2019,majorate,în medie, cu 15% fata de cele din luna
decembrie 2018,cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate,după cum
urmează:
Nr.
crt.
1
Nr.
crt
1
2
3
4
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TABEL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE
Functia
Grad
Nivel Studii
Salariu de
baza
Gradatia 5
Secretar comuna
II
S
6930
TABEL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE
Functia publica de
Grad
Nivel studii
Salariu de
execuție
profesional
baza gradația
0
Consilier
Superior
S
5060
Consilier juridic
Superior
S
5060
Consilier
Principal
S
4480
Referent
Superior
M
3389
TABEL POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUTIE
Functia
Grad/Treapta
Nivel
SALARIU DE BAZA
studii
GRADATIA 0
Secretar dactilograf
I
M
2769
Sofer
I
M
2498
Sofer
II
M
2380
Guard
M
2380
Muncitor calificat
II
M
2498
Muncitor calificat
III
M
2380
Muncitor necalificat
I
M
2372
Bibliotecar
M
2768
Consilier Personal
IA
S
3793
al Primarului
Inspector impozite
IA
S
3163
și
taxe
Sef SVSU
M
2660

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

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice și contractuale din aparatul
de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituţiilor din
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti incepnad cu data de 01
ianuarie 2019

În conformitate cu prevederile art.11 și art.38,alin.2,lit.(b) din Legea-cadru
nr.153/2017
privind
salarizarea
personalului
plătit
din
fonduri
publice,coroborate prevederile a art.36, alin.9 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Faţă de actele normative-cadru anterioare, care au avut ca obiect de
reglemetare salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea-cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aduce
ca un element de noutate, excepţia care vizează principiul legalităţii drepturilor
de natură salarială, în sensul că „pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie" din aparatul propriu
al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din
subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de
unitate
sau,
după
caz,
a
reprezentanţilor
salariaţilor".
Astfel, prin această prevedere, devin aplicabile două categorii de acte
normative în materia salarizării personalul plătit din fonduri publice din cadrul
aparatului de specialitate/propriu al autorităţii administraţiei publice judeţene,
precum şi din cadrul serviciilor publice subordonate ( indiferent de forma de
organizare şi funcţionare ), respectiv hotărârile consiliului local pentru
stabilirea salariilor de bază şi Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi actele normative
subsecvente acesteia, pentru stabilirea şi acordarea celorlalte drepturi salariale,
de
natură
salarială
şi
asimilate
acestora.
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Prin proiectul de hotărâre se respectă condiţia încadrării în sumele
aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul propriu al comunei
Stoeneşti,pentru anul bugetar 2019,buget aprobat prin Hotararea Consiliului
Local al comunei Stoenești nr.22/2019,existand sumele necesare achitarii
salariilor
pentru
intreg
anul
2019.
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre privitor
la stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și personalul contractual
din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi
instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti,începand cu
data de 01 ianuarie 2019, majorate,în medie, cu 15% fata de cele din luna
decembrie 2018, în şedinţa ordinară aferenta luniii aprilie 2019,după cum
urmează:
Nr.
crt.
1
Nr.
crt
1
2
3
4
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TABEL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE
Functia
Grad
Nivel Studii
Salariu de
baza
Gradatia 5
Secretar comuna
II
S
6930
TABEL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE
Functia publica de
Grad
Nivel studii
Salariu de
execuție
profesional
baza gradația
0
Consilier
Superior
S
5060
Consilier juridic
Superior
S
5060
Consilier
Principal
S
4480
Referent
Superior
M
3389
TABEL POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUTIE
Functia
Grad/Treapta
Nivel
SALARIU DE BAZA
studii
GRADATIA 0
Secretar dactilograf
I
M
2769
Sofer
I
M
2498
Sofer
II
M
2380
Guard
M
2380
Muncitor calificat
II
M
2498
Muncitor calificat
III
M
2380
Muncitor necalificat
I
M
2372
Bibliotecar
M
2768
Consilier Personal
IA
S
3793
al Primarului

Obs

Obs.

Obs.
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10
11

Inspector impozite
și
taxe
Sef SVSU

IA

S

3163

M

2660

Primar
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR…………./…………2019

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice și contractuale din aparatul
de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituţiilor din
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti

Prin expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Stoenești se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Stoeneşti și din serviciile de subordonare locală – familia ocupațională
”Administrație”.
Proiectul de hotărâre respectă prevederile art.11 şi art.38 alin.(1) şi
alin.(2) lit.b) coroborat cu anexa VIII, cap.I lit.A pct.III și cap.II lit A pct.IV din
Legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
nr.153/2017, coroborate cu cele ale art.36 alin.(2), lit. a) şi b), alin.(3) lit.b) şi
alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu cele ale Legii
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare.
Faţă de cele expuse şi în conformitate cu prevederile art.44 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propun spre aprobare în şedinţa ordinară din luna aprilie
2019, proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Stoeneşti și din serviciile de subordonare locală – familia
ocupațională ”Administrație”, începand cu data de 01 ianuarie 2019,majorate,în
medie, cu 15% fata de cele din luna decembrie 2018.
Consilier achiziţii publice și resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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Nr. …………/………….2019

APROB
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
REFERAT

Avand în vedere prevederile art.494,alin.12 din Legea nr.227/2015 privind
codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale
art.5, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, propun introducerea pe ordinea de zi
spre dezbatere si aprobare in ședința ordinara din luna aprilie 2019, proiectul de
hotărâre privind aprobarea materiei impozabile pentru anul fiscal 2018 dupa
cum urmeaza:

Inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2020
PERSOANE FIZICE
Clădiri si anexe gospodăresti (fara instalatii)
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

SATUL STOENEŞTI
Felul construcţiei
Suprafaţa
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
TOTAL

clădiri cărămidă
clădiri lemn
anexe cărămidă
anexe lemn
mansarde
subsol

SATUL BÂRLOGU
Felul construcţiei
Suprafaţa clădiri cărămidă
Suprafaţă clădiri lemn
Suprafaţă anexe cărămidă

Suprafata
m.p.
20179
1511
5647
4920
66
570
32893

Impozit
prognozat
14529
292
971
374
32
190
16388

Suprafata
m.p.
10234
1758
2754

Impozit
prognozat
7368
335
474
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4.
5.
6.
7.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

Suprafaţă anexe lemn
Suprafaţă mansarde
Suprafaţă subsol
TOTAL
SATUL BUDURĂŞTI
Felul construcţiei
Suprafaţa
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
TOTAL

clădiri cărămidă
clădiri lemn
anexe cărămidă
anexe lemn
mansarde

SATUL DELENI
Felul construcţiei
Suprafaţa
Suprafaţă
Suprafata
Suprafaţă
Suprafaţă
TOTAL

clădiri cărămidă
clădiri lemn
anexe caramida
anexe lemn
mansarde

SATUL DOBRICENI
Felul construcţiei
Suprafaţa
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafata
TOTAL

clădiri cărămidă
clădiri lemn
anexe cărămidă
anexe lemn
mansarde
subsol

4580
58
1663
21047

348
19
553
9097

Suprafata
m.p.
4060
590
1352
1659
128
7789

Impozit
prognozat
2923
113
233
126
42
3427

Suprafata
m.p.
1133
498
560
290
172
2653

Impozit
prognozat
826
95
96
22
57
1086

Suprafata
m.p.
22520
1829
4156
5248
298
450
34501

Impozit
prognozat
16215
349
715
399
149
150
17977
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Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SATUL GRUIERI
Felul construcţiei
Suprafaţa
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafata
TOTAL

clădiri cărămidă
clădiri lemn
anexe cărămidă
anexe lemn
mansarde
subsol

SATUL GRUIU
Felul construcţiei
Suprafaţa
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
TOTAL

clădiri cărămidă
clădiri lemn
anexe cărămidă
anexe lemn
mansarde
subsol

SATUL MOGOSESTI
Nr.
Felul construcţiei
Crt.
1.
Suprafaţa clădiri cărămidă
2.
Suprafaţă clădiri lemn
3.
Suprafaţă anexe cărămidă
4.
Suprafaţă anexe lemn
5.
Suprafaţă mansarde
6.
Suprafaţă subsol
7.
TOTAL
SATUL NEGHINESTI
Nr.
Felul construcţiei
Crt.
1.
Suprafaţa clădiri cărămidă

Suprafata
m.p.
5042
2208
1098
2621
42
146
11157

Impozit
Prognozat
3630
421
188
199
20
49
4507

Suprafata
m.p.
4224
1132
1540
2058
96
560
9610

Impozit
prognozat
3041
216
263
156
48
156
3880

Suprafata
m.p.
10501
1042
3916
2956
156
630
19201

Impozit
prognozat
7561
199
674
266
80
209
8989

Suprafata
m.p.
2344

Impozit
Prognozat
1688
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
TOTAL

clădiri lemn
anexe cărămidă
anexe lemn
mansarde
subsol

1374
893
1869
112
238
6830

262
154
142
60
79
2385

SATUL PISCU MARE
Nr.
Felul construcţiei
Crt.
1.
Suprafaţa clădiri cărămidă
2.
Suprafaţă clădiri lemn
3.
Suprafaţă anexe cărămidă
4.
Suprafaţă anexe lemn
5.
Suprafaţă mansarde
6.
Suprafaţă subsol
7.
TOTAL

Suprafata
m.p.
1486
2256
542
2205
193
516
7198

Impozit
prognozat
1070
431
93
167
96
171
2028

SATUL POPESTI
Nr.
Felul construcţiei
Crt.
1.
Suprafaţa clădiri cărămidă
2.
Suprafaţă clădiri lemn
3.
Suprafaţă anexe cărămidă
4.
Suprafaţă anexe lemn
5.
Suprafaţă mansarde
6.
Suprafaţă subsol
7.
TOTAL

Suprafata
m.p.
4365
1086
1437
1943
356
549
9736

Impozit
prognozat
3143
207
247
148
178
192
4115

SATUL SUSENI
Nr.
Felul construcţiei
Crt.
1.
Suprafaţa clădiri cărămidă
2.
Suprafaţă clădiri lemn
3.
Suprafaţă anexe cărămidă
4.
Suprafaţă anexe lemn

Suprafata
m.p.
5905
1980
1235
3596

Impozit
prognozat
4252
378
212
273
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5.
6.
7.

Suprafaţă mansarde
Suprafaţă subsol
TOTAL

SATUL ZMEURAT
Nr.
Felul construcţiei
Crt.
1.
Suprafaţa clădiri cărămidă
2.
Suprafaţă clădiri lemn
3.
Suprafaţă anexe cărămidă
4.
Suprafaţă anexe lemn
5.
Suprafaţă mansarde
6.
Suprafaţă subsol
7.
TOTAL
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5
6
7.

STRĂINAŞI
Felul construcţiei
Suprafaţa
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafaţă
Suprafata
Suprafata
TOTAL

clădiri cărămidă
clădiri lemn
anexe cărămidă
anexe lemn
mansarde
subsol

57
635
13408

28
211
5354

Suprafata
m.p.
5035
2154
1210
3642
72
412
12525

Impozit
prognozat
3625
411
208
277
36
135
4692

Suprafata
m.p.
12186
3382
1252
3523
126
312
20781

Impozit
prognozat
8784
646
215
269
63
104
10077

Total suprafaţă construită (clădiri şi anexe gospodăreşti) = 174904 m.p.
Total impozit clădiri şi anexe gospodăreşti) = 71091 lei

Total

Zmeurat

Suseni

Popesti

Piscu Mare

Neghinesti

Mogosesti

Gruiu

gruieri

Dobriceni

Deleni

Buduratsi

Taxa asupra
mijloacelor
de transport

Barlogu

Nr.
Crt
.

Stoenesti

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT
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Motorete,
scutere,
motociclete
Autoturisme
cu capacitate
până de 1600
m3
Autoturisme
cu capacitate
de la 1600
m3 - 2000 m3
Autoturisme
cu capacitate
de la 2000
m3 – 2400 m3
Tractoare
mari (4760
cm3)
Tractoare
mici (2340
cm3)
Remorci
Camioane
Camionete
ARO
Autobuze
Impozit
prognozat lei

11

7

2

-

8

1

1

5

-

2

2

-

2

40

42

43

21

4

65

9

6

38

7

3

19

9

22

288

25

9

16

4

41

7

9

21

4

1

5

9

8

159

1

-

1

-

3

3

-

1

-

-

1

-

-

`0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2

3

1

1

3

2

1

3

3

2

1

1

1

22

9
10182

10
9915

8
5861

3
1965

17
1
22157

3
7156

1
2914

11
1913

4
1
3200

2
124

3
1
3239

3
2901

4
3676

78
1
1
1
93046

III. IMPOZITUL PE TERENURI - INTRAVILAN SI EXTRAVILAN
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nr.
Crt.
1.

SATUL STOENEŞTI
Categoria de folosinţă
Terenuri cu constructii
Arabil
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi
Paduri si alte terenuri
Terenuri neproductive
TOTAL
SATUL BARLOGU
Categoria de folosinţă
Terenuri cu constructii

Intravilan
m.p.
277969
284100
5600
92200
---83900
--------732968

Impozit
prognozat
29631
1051
114
230
---460
--------31486

Extravilan
m.p.
---462100
186500
1583700
---827500
237700
----3297500

Impozit
prognozat
-----2680
690
5384
---5594
451
----14079

Intravilan Impozit
Extravilan Impozit
m.p.
prognozat m.p.
prognozat
159141
13574
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Arabil
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi
Paduri si alte terenuri
Terenuri neproductive
TOTAL

SATUL BUDURASTI
Nr. Categoria de folosinţă
Crt.
1.
Terenuri cu constructii
2.
Arabil
3.
Pasuni
4.
Fanete
5.
Vii
6.
Livezi
7.
Paduri si alte terenuri
8.
Terenuri neproductive
9.
TOTAL
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SATUL DELENI
Categoria de folosinţă
Terenuri cu constructii
Arabil
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi
Paduri si alte terenuri
Terenuri neproductive
TOTAL

120300
11000
77600
---71100
------439141

445
27
194
---391
-----14631

426200
191500
1213000
---947800
231300
---3009800

2557
708
4488
---6350
3930
---17099

Intravilan
m.p.
78394
50700
--15300
---43100
------167494

Impozit
prognozat
6175
187
---38
---155
------6555

Extravilan
m.p.
---136600
73300
198800
---765700
128900
---903300

Impozit
prognozat
----820
271
756
---2450
217
---4541

Intravilan
m.p.
40155
57900
1500
23300
---42200
------165055

Impozit
prognozat
3425
214
4
58
---265
------3966

Extravilan
m.p.
---114600
97800
374700
---614400
32100
---1233600

Impozit
prognozat
---687
362
1386
---4116
61
---6612
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Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SATUL DOBRICENI
Categoria de folosinţă
Terenuri cu constructii
Arabil
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi
Paduri si alte terenuri
Terenuri neproductive
TOTAL
SATUL GRUIERI
Categoria de folosinţă
Terenuri cu constructii
Arabil
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi
Paduri si alte terenuri
Terenuri neproductive
TOTAL
SATUL GRUIU
Categoria de folosinţă
Terenuri cu constructii
Arabil
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi

Intravilan Impozit
Extravilan Impozit
m.p.
prognozat m.p.
prognozat
179111
60300
10100
63600
---84400
-----397511

15278
223
167
159
---1180
-------17075

--398600
199300
733300
---969700
163600
---2464500

--2392
737
4193
---6497
311
---14030

Intravilan
m.p.
79315
27600
4700
40200
---63000
------214815

Impozit
prognozat
6765
102
12
100
---397
-------8105

Extravilan
m.p.
---132900
160100
308800
---369500
46300
---1017600

Impozit
prognozat
---7974
592
1143
---2476
78
---12263

Intravilan
m.p.
73512
25600
---10300
---18500

Impozit
prognozat
6270
94
--25
---116

Extravilan
m.p.
---154500
124900
183100
---461200

Impozit
prognozat
---927
462
677
---3090
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7.
8.
9.

Paduri si alte terenuri
Terenuri neproductive
TOTAL

------127912

------6505

45000
---768700

85
---5241

SATUL MOGOSESTI
Nr. Categoria de folosinţă
Crt.
1.
Terenuri cu constructii
2.
Arabil
3.
Pasuni
4.
Fanete
5.
Vii
6.
Livezi
7.
Paduri si alte terenuri
8.
Terenuri neproductive
9.
TOTAL

Intravilan
m.p.
153805
126600
3800
22600
---89800
-------396605

Impozit
prognozat
13119
468
10
57
---566
-------14220

Extravilan
m.p.
---431600
51100
60700
---806000
164400
---1513800

Impozit
prognozat
---2590
189
244
---5400
315
--8734

SATUL NEGHINESTI
Nr. Categoria de folosinţă
Crt.
1.
Terenuri cu constructii
2.
Arabil
3.
Pasuni
4.
Fanete
5.
Vii
6.
Livezi
7.
Paduri si alte terenuri
8.
Terenuri neproductive
9.
TOTAL

Intravilan
m.p.
20265
73900
1200
37400
---58600
-------191365

Impozit
prognozat
1728
243
3
93
---369
-------2436

Extravilan
m.p.
---180500
35200
723600
---592000
43800
---1275100

Impozit
prognozat
---1083
130
1467
---3953
843
---6816

SATUL PISCU MARE
Nr. Categoria de folosinţă
Crt.
1.
Terenuri cu constructii
2.
Arabil
3.
Pasuni

Intravilan
m.p.
74094
119200
-----

Impozit
prognozat
6320
441
-----

Extravilan
m.p.
---246000
88100

Impozit
prognozat
---1476
325
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fanete
Vii
Livezi
Paduri si alte terenuri
Terenuri neproductive
TOTAL

79300
---60700
------333294

198
---382
------7341

347500
19
858200
192800
---1832600

1286
1
5750
366

SATUL POPESTI
Nr. Categoria de folosinţă
Crt.
1.
Terenuri cu constructii
2.
Arabil
3.
Pasuni
4.
Fanete
5.
Vii
6.
Livezi
7.
Paduri si alte terenuri
8.
Terenuri neproductive
9.
TOTAL

Intravilan
m.p.
77519
92900
5500
28300
---32900
-------191819

Impozit
prognozat
6612
343
13
70
---207
------7245

Extravilan
m.p.
---159300
174200
372700
---534200
81600
---1322000

Impozit
prognozat
---956
664
1379
---3579
155
----6713

SATUL SUSENI
Nr. Categoria de folosinţă
Crt.
1.
Terenuri cu constructii
2.
Arabil
3.
Pasuni
4.
Fanete
5.
Vii
6.
Livezi
7.
Paduri si alte terenuri
8.
Terenuri neproductive
9.
TOTAL

Intravilan
m.p.
80822
27500
12100
106100
---78600
------305122

Impozit
prognozat
6894
101
30
212
---195
------7432

Extravilan
m.p.
---248100
186600
446800
---671500
82700
---1635700

Impozit
prognozat
---1489
6904
1653
---4499
157
---8492

SATUL ZMEURAT
Nr. Categoria de folosinţă
Crt.

Intravilan Impozit
Extravilan Impozit
m.p.
prognozat m.p.
prognozat

9203
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

Terenuri cu constructii
Arabil
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi
Paduri si alte terenuri
Terenuri neproductive
TOTAL
STRĂINAŞI
Categoria de folosinţă
Terenuri cu constructii
Arabil
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi
Paduri si alte terenuri
Terenuri neproductive
TOTAL

22423
21000
---8800
---27700
------79923

1912
77
---22
---152
------2163

---70600
95800
175100
---438400
24300
---894200

---424
354
648
---2937
46
---4409

Intravilan
m.p.
130217
178800
6700
106100
----80900
------437717

Impozit
prognozat
11107
421
216
265
---509
-------12518

Extravilan
m.p.
----188000
41700
4
---488100
67600
---1195100

Impozit
prognozat
----1128
154
1516
---3270
128
----5396

intravilan = 4623336 mp
extravilan = 22443100 mp
venit prognozat terenuri intravilane = 142269 lei
venit prognozat terenuri extravilane = 124428 lei
persoane fizice impozit cladiri prognozat
= 93996 lei
persoane fizice impozit teren intravilan prognozat = 142269 lei
persoane fizice impozit teren extravilan prognozat = 124428 lei
persoane fizice impozit t.m.t. prognozat = 93046 lei
general persoane fizice = 453739 lei

PERSOANE JURIDICE
CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE

IMPOZIT PROGNOZAT = 0
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IMPOZIT TEREN – CONSTRUCTII
TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE
TRANSPORT

IMPOZIT PROGNOZAT = 12212 LEI
IMPOZIT PROGNOZAT = 16374 LEI

Total impozit prognozat persoane juridice = 28586 lei
Total general impozit prognozat ( pers. fizice +pers. juridice) = 453739 lei
REFERENT AGENT FISCAL
MANOIU FLORINA
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NR………..…./………….……2019
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea materiei impozabile pentru anul
fiscal 2020
Avand în vedere prevederile art.494,alin.12 din Legea nr.227/2015 privind
codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale
art.5, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere si aprobare in
ședința ordinara din luna aprilie 2019, proiectul de hotărâre privind aprobarea
materiei impozabile pentru anul fiscal 2020.
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR……………./……..……2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea materiei impozabile pentru anul fiscal
2020
Avand în vedere prevederile art.494,alin.12 din Legea nr.227/2015 privind
codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale
art.5, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare in ședința ordinara
din luna aprilie 2019, proiectul de hotărâre privind aprobarea materiei
impozabile pentru anul fiscal 2020.
Referent
Mănoiu Florina

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr…………../……….…2019

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.491,titlului 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;
-prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Titlului IX din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Văzând și comunicatul de presă nr.17/14 ianuarie 2019, publicată pe siteul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, http://mdrap.ro/administratie/politici-fiscale prin care Institutul
Național de Statistică informează faptul că rata inflației pentru anul 2018 este de
4,6%;
Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2019 proiectul
de hotarare privitor la indexarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru
anul fiscal 2020 ,prin indexarea cu 4,6% a nivelurilor valorilor impozabile, fata
de valorile stabilite pentru anul fiscal 2019,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,
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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.”

Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile ,impozitele si taxele
locale pentru anul 2020, delimitarea zonelor intravilan si extravilan,stabilirea
nivelului bonificaţiei, conform anexei care face parte integranta din hotărâre.
Majorarea anuală prevăzută la art. 489,alin. 2 din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum
urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 15,00 %;
b) în cazul impozitului pe teren, la 15,00 % ;
c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 15,00 %;
În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală
prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din hotărâre.
Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. 2, art. 472 alin. (2)
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
acordata persoanelor fizice , se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %;
b) în cazul impozitului pe teren, la 10 % ;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10 %.
Referent agent fiscal
Manoiu Florina
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NR…………./…………2019
EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului
local pentru anul 2020
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.491,titlului 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;
-prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Titlului IX din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Văzând și comunicatul de presă nr.17/14 ianuarie 2019, publicată pe siteul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, http://mdrap.ro/administratie/politici-fiscale prin care Institutul
Național de Statistică informează faptul că rata inflației pentru anul 2018 este de
4,6%;
Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2019 proiectul
de hotarare privitor la stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume
cuvenite bugetului local pentru anul 2020,prin indexarea cu 4,6%, fata de
valorile stabilite pentru anul fiscal 2019,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
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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.”

Majorarea anuală prevăzută la art. 489,alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:
d) în cazul impozitului pe clădiri, la 15,00 %;
e) în cazul impozitului pe teren, la 15,00 % ;
f) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 15,00 %;
În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală
prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din hotărâre.
Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. 2, art. 472 alin. (2)
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
acordata persoanelor fizice , se stabileşte după cum urmează:
d) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %;
e) în cazul impozitului pe teren, la 10 % ;
în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10 %.
Primar
Gheorghe Dumbravă
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NR…………./…………2019

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului
local pentru anul 2020

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.491,titlului 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;
-prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Titlului IX din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Văzând și comunicatul de presă nr.17/14 ianuarie 2019, publicată pe siteul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, http://mdrap.ro/administratie/politici-fiscale prin care Institutul
Național de Statistică informează faptul că rata inflației pentru anul 2018 este de
4,6%;
Fata de cele prezentate propun spre aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2019 proiectul de hotarare
privitor
la aprilie 2019,prin indexarea cu 4,6% 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
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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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Nr…….…../……….…2019

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.5 şi
6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2019
proiectul de hotarare privitor la utilizarea sumei de 50.000 lei din fondul de
rezerva
bugetara
constituit, pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii
festive ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția a-V-a, în ziua
de 14 iulie 2019.
Consilier achiziţii publice și resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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NR…………./…………2019
EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND

utilizarea sumei de 50.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit,
pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”Ziua Comunei Stoenești, Ediția a-V-a, în ziua de 14 iulie 2019
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.5 şi
6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare în
şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2019
proiectul de hotarare privitor la utilizarea sumei de 50.000 lei din fondul de
rezerva
bugetara
constituit, pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii
festive ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția a-V-a, în ziua
de 14 iulie 2019.
Primar
Gheorghe Dumbravă
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NR…………./…………2019

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND

utilizarea sumei de 50.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit,
pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”Ziua Comunei Stoenești, Ediția II, în ziua de 14 iulie 2019
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.5 şi
6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,propun spre aprobare în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2019
proiectul de
hotarare privitor la utilizarea sumei de 50.000 lei din fondul de rezerva
bugetara constituit, pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe
fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția a-V-a, în ziua de 08 iulie
2017.

Consilier achiziţii publice și resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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Nr. ……….……/………….2019

APROB
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
REFERAT

Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea inregistrata sub nr.180/10.01.2019 prin care solicita
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei Parohiei Zmeurăt,
reprezentată prin preot paroh Petrescu Vladimir, în vederea efectuării lucrărilor
de reabilitare la Biserica’ Sf.Dimitrie’;
Fata de cele prezentate mai sus va rog să aprobati introducerea pe
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de
hotarare privitor aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei
Parohiei Zmeurăt , reprezentată prin preot paroh Petrescu Vladimir, în vederea
efectuării lucrărilor de reabilitare la Biserica’ Sf.Dimitrie’.
Consilier juridic
Cosma Ioan

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR. …………….…/……………...2019
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea alocării unui sprijin financiar în
sumă de 5.000 lei Parohiei Zmeurăt , reprezentată prin preot paroh Petrescu
Vladimir, în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare la Biserica’ Sf.Dimitrie’
Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea inregistrata sub nr.180/10.01.2019 prin care solicita
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei Parohiei Zmeurăt ,
reprezentată prin preot paroh Petrescu Vladimir, în vederea efectuării lucrărilor
de reabilitare la Biserica’ Sf.Dimitrie’;
Fata de cele prezentate mai sus va supun spre dezbatere și aprobare în
sedinta ordinara aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de hotarare privitor la
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei Parohiei Zmeurăt ,
reprezentată prin preot paroh Petrescu Vladimir, în vederea efectuării lucrărilor
de reabilitare la Biserica’ Sf.Dimitrie’.
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR. ………..…..…/………..….2019
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea alocării unui sprijin financiar în
sumă de 5.000 lei Parohiei Zmeurăt , reprezentată prin preot paroh Petrescu
Vladimir, în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare la Biserica’ Sf.Dimitrie’
Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea inregistrata sub nr.180/10.01.2019 prin care solicita
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei Parohiei Zmeurăt ,
reprezentată prin preot paroh Petrescu Vladimir, în vederea efectuării lucrărilor
de reabilitare la Biserica’ Sf.Dimitrie’;
Fata de cele prezentate mai sus va supun propun aprobarea, in sedinta
ordinara aferente lunii aprilie 2019, a proiectului de hotarare privitor la
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei Parohiei Zmeurăt,
reprezentată prin preot paroh Petrescu Vladimir, în vederea efectuării lucrărilor
de reabilitare la Biserica’ Sf.Dimitrie’.
Consilier juridic
Cosma Ioan

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr. ……….……/………….2019

APROB
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
REFERAT

Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea înregistrata sub nr.458/22.01.2019 prin care Parohia
Dobriceni,C.I.F. 15457010 , reprezentată prin preot paroh Manu Ioan-Lucian,
solicita alocărea unui sprijin financiar în sumă de 20.000lei Parohiei Dobriceni
,C.I.F. 15457010 , reprezentată prin preot paroh Manu Ioan-Lucian, în vederea
construirii unui praznicar la Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul”-Dobriceni;
Fata de cele prezentate mai sus va rog să aprobati introducerea pe
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de
hotarare privitor la aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 20.000lei
Parohiei Dobriceni ,C.I.F. 15457010 , reprezentată prin preot paroh Manu IoanLucian, în vederea construirii unui praznicar la Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul”Dobriceni.
Consilier juridic
Cosma Ioan

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR. …………….…/……………...2019
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea alocării unui sprijin financiar
în sumă de 20.000lei Parohiei Dobriceni ,C.I.F. 15457010 , reprezentată
prin preot paroh Manu Ioan-Lucian, în vederea construirii unui praznicar
la Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul”-Dobriceni
Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea înregistrata sub nr.458/22.01.2019 prin care Parohia
Dobriceni,C.I.F. 15457010 , reprezentată prin preot paroh Manu Ioan-Lucian,
solicita alocărea unui sprijin financiar în sumă de 20.000lei Parohiei Dobriceni
,C.I.F. 15457010 , reprezentată prin preot paroh Manu Ioan-Lucian, în vederea
construirii unui praznicar la Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul”-Dobriceni;
Fata de cele prezentate mai sus va supun spre dezbatere și aprobare în
sedinta ordinara aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de hotarare privitor la
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 20.000lei Parohiei Dobriceni
,C.I.F. 15457010 , reprezentată prin preot paroh Manu Ioan-Lucian, în vederea
construirii unui praznicar la Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul”-Dobriceni.
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR. ………..…..…/………..….2019
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea alocării unui sprijin financiar
în sumă de 20.000lei Parohiei Dobriceni ,C.I.F. 15457010 , reprezentată
prin preot paroh Manu Ioan-Lucian, în vederea construirii unui praznicar
la Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul”-Dobriceni
Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea înregistrata sub nr.458/22.01.2019 prin care Parohia
Dobriceni,C.I.F. 15457010 , reprezentată prin preot paroh Manu Ioan-Lucian,
solicita alocărea unui sprijin financiar în sumă de 20.000lei Parohiei Dobriceni
,C.I.F. 15457010 , reprezentată prin preot paroh Manu Ioan-Lucian, în vederea
construirii unui praznicar la Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul”-Dobriceni;
Fata de cele prezentate mai sus va supun propun aprobarea, in sedinta
ordinara aferente lunii aprilie 2019, a proiectului de hotarare privitor la
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 20.000lei Parohiei Dobriceni
,C.I.F. 15457010 , reprezentată prin preot paroh Manu Ioan-Lucian, în vederea
construirii unui praznicar la Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul”-Dobriceni.
Consilier juridic
Cosma Ioan

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr. ……….……/………….2019

APROB
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
REFERAT

Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea inregistrata sub nr.788/07.02.2019 a Parohiei Cacova ,
reprezentată prin preot paroh Drăgănel Bogdan, prin care solicita alocării unui
sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, în vederea construirii unui praznicar în
cadrul parohiei;
Fata de cele prezentate mai sus va rog să aprobati introducerea pe
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de
hotarare privitor la aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 10.000lei
Parohiei Cacova , reprezentată prin preot paroh Drăgănel Bogdan, în vederea
construirii unui praznicar în cadrul parohiei.
Consilier juridic
Cosma Ioan

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR. …………….…/……………...2019
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea alocării unui sprijin financiar în
sumă de 10.000lei Parohiei Cacova , reprezentată prin preot paroh Drăgănel
Bogdan, în vederea construirii unui praznicar în cadrul parohiei
Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea inregistrata sub nr.788/07.02.2019 a Parohiei Cacova ,
reprezentată prin preot paroh Drăgănel Bogdan, prin care solicita alocării unui
sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, în vederea construirii unui praznicar în
cadrul parohiei;
Fata de cele prezentate mai sus va supun spre dezbatere și aprobare în
sedinta ordinara aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de hotarare privitor la
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 10.000lei Parohiei Cacova ,
reprezentată prin preot paroh Drăgănel Bogdan, în vederea construirii unui
praznicar în cadrul parohiei.
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR. ………..…..…/………..….2019
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea aprobarea alocării unui sprijin
financiar în sumă de 10.000lei Parohiei Cacova , reprezentată prin preot paroh
Drăgănel Bogdan, în vederea construirii unui praznicar în cadrul parohiei
Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea inregistrata sub nr.788/07.02.2019 a Parohiei Cacova ,
reprezentată prin preot paroh Drăgănel Bogdan, prin care solicita alocării unui
sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, în vederea construirii unui praznicar în
cadrul parohiei;
Fata de cele prezentate mai sus va supun propun aprobarea, in sedinta
ordinara aferente lunii aprilie 2019, a proiectului de hotarare privitor la
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 10.000lei Parohiei Cacova ,
reprezentată prin preot paroh Drăgănel Bogdan, în vederea construirii unui
praznicar în cadrul parohiei.
Consilier juridic
Cosma Ioan

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr. ……….……/………….2019

APROB
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
REFERAT

Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea înregistrata sub nr.2146/25.03.2019 prin care Parohia
Bârlogu,C.I.F. 26491602 , reprezentată prin preot paroh Popescu Alexandru
Daniel solicita , aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei în
vederea achizitionarii materialelor necesare pentru finalizarea lucrarilor la corpul
de centrala și pentru modernizarea salii de mese;
Fata de cele prezentate mai sus va rog să aprobati introducerea pe
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de
hotarare privitor aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei
Parohiei Bârlogu,C.I.F. 26491602 , reprezentată prin preot paroh Popescu
Alexandru Daniel, în vederea
achizitionarii materialelor necesare pentru
finalizarea lucrarilor la corpul de centrala și pentru modernizarea salii de mese.
Consilier juridic
Cosma Ioan

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR. …………….…/……………...2019
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea alocării unui sprijin financiar
în sumă de 5.000 lei Parohiei Bârlogu,C.I.F. 26491602 , reprezentată prin
preot paroh Popescu Alexandru Daniel, în vederea achizitionarii
materialelor necesare pentru finalizarea lucrarilor la corpul de centrala și
pentru modernizarea salii de mese
Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând
cererea înregistrata sub nr.2146/25.03.2019
prin care Parohia
Bârlogu,C.I.F. 26491602 , reprezentată prin preot paroh Popescu Alexandru
Daniel solicita , aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei în
vederea achizitionarii materialelor necesare pentru finalizarea lucrarilor la corpul
de centrala și pentru modernizarea salii de mese;
Fata de cele prezentate mai sus va supun spre dezbatere și aprobare în
sedinta ordinara aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de hotarare privitor la
aprobarea
alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei Parohiei
Bârlogu,C.I.F. 26491602 , reprezentată prin preot paroh Popescu Alexandru
Daniel, în vederea
achizitionarii materialelor necesare pentru finalizarea
lucrarilor la corpul de centrala și pentru modernizarea salii de mese.
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
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NR. ………..…..…/………..….2019
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea alocării unui sprijin financiar
în sumă de 5.000 lei Parohiei Bârlogu,C.I.F. 26491602 , reprezentată prin
preot paroh Popescu Alexandru Daniel, în vederea achizitionarii
materialelor necesare pentru finalizarea lucrarilor la corpul de centrala și
pentru modernizarea salii de mese
Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea înregistrata sub nr.2146/25.03.2019 prin care Parohia
Bârlogu,C.I.F. 26491602 , reprezentată prin preot paroh Popescu Alexandru
Daniel solicita , aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei în
vederea achizitionarii materialelor necesare pentru finalizarea lucrarilor la corpul
de centrala și pentru modernizarea salii de mese;
Fata de cele prezentate mai sus va supun propun aprobarea, in sedinta
ordinara aferente lunii aprilie 2019, a proiectului de hotarare privitor la
aprobarea
alocării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei Parohiei
Bârlogu,C.I.F. 26491602 , reprezentată prin preot paroh Popescu Alexandru
Daniel, în vederea
achizitionarii materialelor necesare pentru finalizarea
lucrarilor la corpul de centrala și pentru modernizarea salii de mese.
Consilier juridic
Cosma Ioan
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Nr………….../………...…2019

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ
REFERAT
Având în vedere cu
prevederile prevederile art.15 și art.36 din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și
completările ulterioare,coroborate cu art.36, alin.4,lit.(a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, va rog să aprobaţi introducerea pe
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de
hotărâre privitor alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva
bugetara constituit în bugetul local pentru pentru sprijinirea doamnei
Udrea Ioana Carolina,persoana aflata în situație de extrema
dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu inmormantarea
mamei sale Udrea Ileana.
REFERENT ASISTENT SOCIAL
MORARU-CIOCHINA RODICA
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NR……………..../……………….2019
EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA
alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit în bugetul
local pentru pentru sprijinirea doamnei Udrea Ioana Carolina,persoana aflata în
situație de extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu
inmormantarea mamei sale Udrea Ileana
Având în vedere cu
prevederile prevederile art.15 și art.36 din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și
completările ulterioare,coroborate cu art.36, alin.4,lit.(a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, va supun spre dezbatere și aprobare
în sedinta ordinara aferenta lunii aprilie 2019 proiectul de hotărâre
privitor alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara
constituit în bugetul local pentru pentru sprijinirea doamnei Udrea Ioana
Carolina,persoana aflata în situație de extrema dificultate,pentru
acoperirea cheltuielilor efectuate cu inmormantarea mamei sale Udrea
Ileana.
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR………………..…../……………….…..2019
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA
alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit în bugetul
local pentru pentru sprijinirea doamnei Udrea Ioana Carolina,persoana aflata în
situație de extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu
inmormantarea mamei sale Udrea Ileana
Având în vedere cu
prevederile prevederile art.15 și art.36 din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și
completările ulterioare,coroborate cu art.36, alin.4,lit.(a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare în sedinta
ordinara aferenta lunii aprilie 2019 proiectul de hotărâre privitor alocarea
sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit în bugetul
local pentru pentru sprijinirea doamnei Udrea Ioana Carolina,persoana
aflata în situație de extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor
efectuate cu inmormantarea mamei sale Udrea Ileana.
REFERENT ASISTENT SOCIAL
MORARU-CIOCHINA RODICA
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Nr………….../………...…2019

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ
REFERAT
Având în vedere cu
prevederile prevederile art.15 și art.36 din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și
completările ulterioare,coroborate cu art.36, alin.4,lit.(a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, va rog să aprobaţi introducerea pe
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de
hotărâre privitor alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva
bugetara constituit în bugetul local pentru sprijinirea doamnei Liţoiu
Mirela,persoana aflata în situație de extrema dificultate,pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate cu inmormantarea sotului sau Liţoiu Constantin.
REFERENT ASISTENT SOCIAL
MORARU-CIOCHINA RODICA
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NR……………..../……………….2019
EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA
alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit în bugetul
local pentru sprijinirea doamnei Liţoiu Mirela,persoana aflata în situație de
extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu inmormantarea
sotului sau Liţoiu Constantin
Având în vedere cu
prevederile prevederile art.15 și art.36 din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și
completările ulterioare,coroborate cu art.36, alin.4,lit.(a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, va supun spre dezbatere și aprobare
în sedinta ordinara aferenta lunii aprilie 2019 proiectul de hotărâre
privitor alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara
constituit în bugetul local pentru sprijinirea doamnei Liţoiu Mirela,persoana
aflata în situație de extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor
efectuate cu inmormantarea sotului sau Liţoiu Constantin.
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR………………..…../……………….…..2019
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA
alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit în bugetul
local pentru sprijinirea doamnei Liţoiu Mirela,persoana aflata în situație de
extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu inmormantarea
sotului sau Liţoiu Constantin
Având în vedere cu
prevederile prevederile art.15 și art.36 din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și
completările ulterioare,coroborate cu art.36, alin.4,lit.(a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare în sedinta
ordinara aferenta lunii aprilie 2019 proiectul de hotărâre privitor alocarea
sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit în bugetul
local pentru sprijinirea doamnei Liţoiu Mirela,persoana aflata în situație de
extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu
inmormantarea sotului sau Liţoiu Constantin.
REFERENT ASISTENT SOCIAL
MORARU-CIOCHINA RODICA
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Nr………….../………...…2019

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ
REFERAT
Având în vedere cu
prevederile prevederile art.15 și art.36 din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și
completările ulterioare,coroborate cu art.36, alin.4,lit.(a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, va rog să aprobaţi introducerea pe
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de
hotărâre privitor la alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva
bugetara constituit în bugetul local pentru sprijinirea domnului Constantin
N. Dumitru,persoana aflata în situație de extrema dificultate,pentru
acoperirea cheltuielilor efectuate cu inmormantarea fiului său Constantin D.
Dumitru.
REFERENT ASISTENT SOCIAL
MORARU-CIOCHINA RODICA
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NR……………..../……………….2019
EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA
alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit în
bugetul local pentru sprijinirea domnului Constantin N. Dumitru,persoana
aflata în situație de extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor
efectuate cu inmormantarea fiului său Constantin D. Dumitru
Având în vedere cu
prevederile prevederile art.15 și art.36 din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și
completările ulterioare,coroborate cu art.36, alin.4,lit.(a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, va supun spre dezbatere și aprobare
în sedinta ordinara aferenta lunii aprilie 2019 proiectul de hotărâre
privitor la alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara
constituit în bugetul local pentru sprijinirea domnului Constantin N.
Dumitru,persoana aflata în situație de extrema dificultate,pentru
acoperirea cheltuielilor efectuate cu inmormantarea fiului său Constantin D.
Dumitru.
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR………………..…../……………….…..2018
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA
alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit în bugetul
local pentru sprijinirea domnului Constantin N. Dumitru,persoana aflata în
situație de extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu
inmormantarea fiului său Constantin D. Dumitru
Având în vedere cu
prevederile prevederile art.15 și art.36 din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și
completările ulterioare,coroborate cu art.36, alin.4,lit.(a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare în sedinta
ordinara aferenta lunii aprilie 2019 proiectul de hotărâre privitor la
alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezerva bugetara constituit în
bugetul local pentru sprijinirea domnului Constantin N. Dumitru,persoana
aflata în situație de extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor
efectuate cu inmormantarea fiului său Constantin D. Dumitru.
REFERENT ASISTENT SOCIAL
MORARU-CIOCHINA RODICA
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NR………….…./…………2019
EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare
în faţa instanţelor de judecată în dosarul nr.713/90/2019 al Tribunalului Vâlcea

În conformitate cu prevederile art.I, alin.(2) din O.U.G. nr.26/2012 privind
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare
şi de modificare şi completare a unor acte normative;
Tinand cont ca, datorita obiectului dosarului şi complexității acestuia,este
necesar,pana la solutionarea definitiva şi irevocabila, achiziţionarea serviciilor
juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în faţa instanţelor de
judecată în dosarul nr.713/90/2019 al Tribunalului Vâlcea ,aflat în curs de
soluționare,prin care Comuna Stoenești a formulat contestatie în contradictoriu
cu Ministerul Finantelor Publice și Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Craiova ,prin care a solicitat anularea Deciziei nr.1/C/27.02.2019 privind
solutionarea
contestatiei
nr.8503/27.12.2018
formulata
de
Unitatea
Administrativ Teritoriala-Comuna Stoenești,împotriva Procesului-Verbal de
Inspectie nr.CRR-AIF 2791/06.12.2018 emis de Directia Generala Regionala a
Finantelor Publice Craiova ,prin care s-a stabilit masura recuperarii de către
Comuna Stoenești a sumei totale de 55.757 lei,compusa din 45340 lei debit și
accesorii (calculate pana la data de 09.11.2018) de 10.417 lei ,reprezentand plati
nelegale,de la beneficiarii sumelor și/sau persoanelor responsabile care au
generat aceasta situatie;
Având în vedere că în cadrul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti este angajat doar un
singur consilier juridic iar volumul mare şi complexitatea activităţilor juridice de
consultanţă, de asistenţă, de reprezentare în instanţă, de instrumentare a
dosarelor, afişarea citaţiilor sau a hotărârilor judecătoreşti, realizarea activităţii
de prevenţie şi asigurarea consilierii juridice a tuturor compartimentelor din
cadrul instituţiei cad în sarcina acestuia;
Fata de cele prezentate,propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa
ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2019 proiectul
de hotarare privitor la achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de
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asistenţă şi de reprezentare în faţa instanţelor de judecată în dosarul
nr.713/90/2019 al Tribunalului
Vâlcea, pana la solutionarea definitiva și
irevocabila a acestuia.
Primar
Gheorghe Dumbravă
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NR………..……./………..…2019

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în faţa
instanţelor de judecată în dosarul nr.713/90/2019 al Tribunalului Vâlcea
În conformitate cu prevederile art.I, alin.(2) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative;
Tinand cont ca, datorita obiectului dosarului şi complexității acestuia,este necesar,pana
la solutionarea definitiva şi irevocabila, achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de
asistenţă şi de reprezentare în faţa instanţelor de judecată în dosarul nr.713/90/2019 al
Tribunalului Vâlcea ,aflat în curs de soluționare,prin care Comuna Stoenești a formulat
contestatie în contradictoriu cu Ministerul Finantelor Publice și Directia Generala Regionala a
Finantelor Publice Craiova ,prin care a solicitat anularea Deciziei nr.1/C/27.02.2019 privind
solutionarea contestatiei nr.8503/27.12.2018 formulata de Unitatea Administrativ TeritorialaComuna Stoenești,împotriva Procesului-Verbal de Inspectie nr.CRR-AIF 2791/06.12.2018 emis
de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova ,prin care s-a stabilit masura
recuperarii de către Comuna Stoenești a sumei totale de 55.757 lei,compusa din 45340 lei
debit și accesorii (calculate pana la data de 09.11.2018) de 10.417 lei ,reprezentand plati
nelegale,de la beneficiarii sumelor și/sau persoanelor responsabile care au generat aceasta
situatie;
Având în vedere că în cadrul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Stoeneşti este angajat doar un singur consilier juridic iar
volumul mare şi complexitatea activităţilor juridice de consultanţă, de asistenţă, de
reprezentare în instanţă, de instrumentare a dosarelor, afişarea citaţiilor sau a hotărârilor
judecătoreşti, realizarea activităţii de prevenţie şi asigurarea consilierii juridice a tuturor
compartimentelor din cadrul instituţiei cad în sarcina acestuia;
Fata de cele prezentate,propun spre aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Stoeneşti din luna aprilie 2019
proiectul de hotarare privitor la achiziţionarea
serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în faţa instanţelor de
judecată în dosarul nr.713/90/2019 al Tribunalului Vâlcea,pana la solutionarea definitiva și
irevocabila a acestuia.
CONSILIER JURIDIC
COSMA IOAN
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Nr. ……….……/………….2019

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
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 şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a
sedinte ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind
aprobarea realizarii obiectivului de investitii:”Asfaltare drumuri de interes
local in satele Stoenesti-Mogosesti (DC 160 B) si Dobriceni (DS poz
111, DS poz 113 si DT poz 181), in lungime totala de 2200 ml”, a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenești să semneze
contractul pentru întocmirea documentației prevăzută mai sus,inclusiv a
contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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NR…………….……./…………………2019

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizarii obiectivului de investitii:”Asfaltare drumuri de interes
local in satele Stoenesti-Mogosesti (DC 160 B) si Dobriceni (DS poz
111, DS poz 113 si DT poz 181), in lungime totala de 2200 ml”, a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
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 şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere și aprobare în
sedinta ordinara aferentă lunii aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind
aprobarea realizarii obiectivului de investitii:”Asfaltare drumuri de interes
local in satele Stoenesti-Mogosesti (DC 160 B) si Dobriceni (DS poz
111, DS poz 113 si DT poz 181), in lungime totala de 2200 ml”, a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenești să semneze
contractul pentru întocmirea documentației prevăzută mai sus,inclusiv a
contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR……………..……/……….………2019
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizarii obiectivului de investitii:”Asfaltare drumuri de interes
local in satele Stoenesti-Mogosesti (DC 160 B) si Dobriceni (DS poz
111, DS poz 113 si DT poz 181), in lungime totala de 2200 ml”, a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie
Având în vedere prevederile prevederile art.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) ,
alin.4, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.4, art.126 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu prevederile art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind
aprobarea realizarii obiectivului de investitii:”Asfaltare drumuri de interes
local in satele Stoenesti-Mogosesti (DC 160 B) si Dobriceni (DS poz
111, DS poz 113 si DT poz 181), in lungime totala de 2200 ml”, a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenesti să semneze
contractul pentru întocmirea documentației prevăzută la art.1,inclusiv a
contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare,supus spre
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Stoeneşti din luna aprilie 2019.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr. ……….……/………….2019

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
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 şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a
sedinte ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind
aprobarea realizarii obiectivului de investitii”Extindere retea de alimentare
cu apa in satul Gruieri (Sarata), in lungime totala de 1000 ml”, a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie, a elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a
detaliilor de executie,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenești să
semneze contractul pentru întocmirea documentației prevăzută mai sus,inclusiv
a contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR…………….……./…………………2019

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizarii obiectivului de investitii”Extindere retea de alimentare
cu apa in satul Gruieri (Sarata), in lungime totala de 1000 ml”, a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
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 şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere și aprobare în
sedinta ordinara aferentă lunii aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind
aprobarea realizarii obiectivului de investitii”Extindere retea de alimentare
cu apa in satul Gruieri (Sarata), in lungime totala de 1000 ml”, a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie , a elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a
detaliilor de executie,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenești să
semneze contractul pentru întocmirea documentației prevăzută mai sus,inclusiv
a contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR……………..……/……….………2019
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizarii obiectivului de investitii”Extindere retea de alimentare
cu apa in satul Gruieri (Sarata), in lungime totala de 1000 ml”, a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie
Având în vedere prevederile prevederile art.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) ,
alin.4, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.4, art.126 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu prevederile art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea
realizarii obiectivului de investitii”Extindere retea de alimentare cu apa in
satul Gruieri (Sarata), in lungime totala de 1000 ml”, a elaborarii si
realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de executie
,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenesti să semneze contractul
pentru întocmirea documentației prevăzută la art.1,inclusiv a contractului de
consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile
publice,cu modificările și completările ulterioare,supus spre dezbatere şi
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna
aprilie 2019.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr. ……….……/………….2019

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu art.44,alin.1 din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a sedinte ordinare aferente lunii
aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de
investitii”Modernizare sistem de iluminat public, cu lampi led, in
comuna Stoenești ,judetul Vâlcea ”.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR…………….……./…………………2019

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizarii obiectivului de investitii”Modernizare sistem de
iluminat public, cu lampi led, in comuna Stoenești ,judetul Vâlcea ”
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art.44,alin.1 din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare,propun spre dezbatere și aprobare în sedinta ordinara aferentă lunii
aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de
investitii”Modernizare sistem de iluminat public, cu lampi led, in
comuna Stoenești ,judetul Vâlcea ”.

PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR……………..……/……….………2019
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizarii obiectivului de investitii”Modernizare sistem de iluminat
public, cu lampi led, in comuna Stoenești ,judetul Vâlcea ”
Având în vedere prevederile prevederile art.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) ,
alin.4, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.4, art.126 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu prevederile art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea
aprobarea realizarii obiectivului de investitii”Modernizare sistem de iluminat
public, cu lampi led, in comuna Stoenești ,judetul Vâlcea ”,supus spre
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Stoeneşti din luna aprilie 2019.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr. ……….……/………….2019

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu art.44,alin.1 din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a sedinte ordinare aferente lunii
aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de
investitii”REABILITARE SEDIU PRIMARIE, COMUNA STOENEȘTI , SAT
STOENEȘTI , JUDETUL VÂLCEA ”.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR…………….……./…………………2019

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizarii obiectivului de investitii”REABILITARE SEDIU
PRIMARIE, COMUNA STOENEȘTI , SAT STOENEȘTI , JUDETUL VÂLCEA
”
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art.44,alin.1 din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare,propun spre dezbatere și aprobare în sedinta ordinara aferentă lunii
aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de
investitii”REABILITARE SEDIU PRIMARIE, COMUNA STOENEȘTI , SAT
STOENEȘTI , JUDETUL VÂLCEA ”.

PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR……………..……/……….………2019
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizarii obiectivului de investitii”REABILITARE SEDIU
PRIMARIE, COMUNA STOENEȘTI , SAT STOENEȘTI , JUDETUL
VÂLCEA ”
Având în vedere prevederile prevederile art.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) ,
alin.4, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.4, art.126 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu prevederile art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea
aprobarea realizarii obiectivului de investitii”REABILITARE SEDIU
PRIMARIE, COMUNA STOENEȘTI , SAT STOENEȘTI , JUDETUL VÂLCEA
”,supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Stoeneşti din luna aprilie 2019.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

Nr. ……….……/………….2019

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
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 şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a
sedinte ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind
aprobarea realizarii obiectivului de investitii ” Extindere retea de distributie
a apei potabile in satul Dobriceni(Cornet), pe o lungime de 800 ml” , a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenești să semneze
contractul pentru întocmirea documentației prevăzută mai sus,inclusiv a
contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR…………….……./…………………2019

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizarii obiectivului de investitii ” Extindere retea de distributie
a apei potabile in satul Dobriceni(Cornet), pe o lungime de 800 ml” , a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
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 şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere și aprobare în
sedinta ordinara aferentă lunii aprilie 2019 a proiectului de hotărâre privind
aprobarea realizarii obiectivului de investitii ” Extindere retea de distributie
a apei potabile in satul Dobriceni(Cornet), pe o lungime de 800 ml” , a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenești să semneze
contractul pentru întocmirea documentației prevăzută mai sus,inclusiv a
contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR……………..……/……….………2019
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea realizarii obiectivului de investitii ” Extindere retea de distributie
a apei potabile in satul Dobriceni(Cornet), pe o lungime de 800 ml” , a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie
Având în vedere prevederile prevederile art.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) ,
alin.4, lit.(d) şi alin.6, lit.(a), pct.4, art.126 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu prevederile art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea
realizarii obiectivului de investitii ” Extindere retea de distributie a apei
potabile in satul Dobriceni(Cornet), pe o lungime de 800 ml” , a
elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de
executie,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenesti să semneze
contractul pentru întocmirea documentației prevăzută la art.1,inclusiv a
contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare,supus spre
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Stoeneşti din luna aprilie 2019.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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Nr…………/…………..2019

SE APROBA
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ
REFERAT

Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
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 şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi
aprobare în şedinţa ordinara aferenta lunii aprilie 2019 a proiectului de
hotărâre privind aprobarea achiziționării unui număr total de 6 pachete de
Sisteme de climatizare răcire/încălzire compuse din aparate de aer
condiționat pentru Căminele Culturale din satele Bârlogu si Zmeurătu și sediul
Primariei comunei Stoenești, judeţul Vâlcea .
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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NR…………….……./…………………2019

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea achiziționării unui număr total de 6 pachete de Sisteme de
climatizare răcire/încălzire compuse din aparate de aer condiționat pentru
Căminele Culturale din satele Bârlogu si Zmeurătu și sediul Primariei comunei
Stoenești, judeţul Vâlcea
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
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 şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi
aprobare în şedinţa ordinara aferenta lunii aprilie 2019 a proiectului de
hotărâre privind aprobarea achiziționării unui număr total de 6 pachete de
Sisteme de climatizare răcire/încălzire compuse din aparate de aer
condiționat pentru Căminele Culturale din satele Bârlogu si Zmeurătu și sediul
Primariei comunei Stoenești, judeţul Vâlcea , cu respectarea cu prevederilor
Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările
ulterioare.

PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR……………..……/……….………2019
RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
aprobarea achiziționării unui număr total de 6 pachete de Sisteme de
climatizare răcire/încălzire compuse din aparate de aer condiționat pentru
Căminele Culturale din satele Bârlogu si Zmeurătu și sediul Primariei comunei
Stoenești, judeţul Vâlcea
Având în vedere prevederile art.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
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 şi
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind
aprobarea achiziționării unui număr total de 6 pachete de Sisteme de
climatizare răcire/încălzire compuse din aparate de aer condiționat pentru
Căminele Culturale din satele Bârlogu si Zmeurătu și sediul Primariei comunei
Stoenești, judeţul Vâlcea
,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare,supus spre
dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Stoeneşti din luna aprilie 2019.
Consilier achizitii publice şi resurse umane
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel
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Nr. ……….……/………….2019

APROB
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
REFERAT

Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea înregistrata sub nr.2743/10.04.2019 prin care Parohia
Stoenești
, reprezentată prin preot paroh Stamatoiu Cosmin solicita ,
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, în vederea
achizitionarii materialelor necesare(beton) pentru turnarea șapei în Biserica Sf.
Împarati Constantin și Elena;
Fata de cele prezentate mai sus va rog să aprobati introducerea pe
ordinea de zi a sedintei ordinare aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de
hotarare privitor la aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei
Parohiei Stoenești , reprezentată prin preot paroh Stamatoiu Cosmin, în vederea
achizitionarii materialelor necesare(beton) pentru turnarea șapei în Biserica Sf.
Împarati Constantin și Elena.
Consilier juridic
Cosma Ioan
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NR. …………….…/……………...2019
EXPUNERE DE MOTIVE
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei Parohiei
Stoenești , reprezentată prin preot paroh Stamatoiu Cosmin, în vederea
achizitionarii materialelor necesare(beton) pentru turnarea șapei în
Biserica Sf. Împarati Constantin și Elena
Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea înregistrata sub nr.2743/10.04.2019 prin care Parohia
Stoenești
, reprezentată prin preot paroh Stamatoiu Cosmin solicita ,
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, în vederea
achizitionarii materialelor necesare(beton) pentru turnarea șapei în Biserica Sf.
Împarati Constantin și Elena;
Fata de cele prezentate mai sus va supun spre dezbatere și aprobare în
sedinta ordinara aferente lunii aprilie 2019 a proiectului de hotarare privitor la
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei Parohiei Stoenești ,
reprezentată prin preot paroh Stamatoiu Cosmin, în vederea achizitionarii
materialelor necesare(beton) pentru turnarea șapei în Biserica Sf. Împarati
Constantin și Elena.
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
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NR. ………..…..…/………..….2019
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privitor la aprobarea alocării unui sprijin financiar
în sumă de 4.000 lei Parohiei Bârlogu,C.I.F. 26491602 , reprezentată prin
preot paroh Popescu Alexandru Daniel, în vederea achizitionarii
materialelor necesare pentru finalizarea lucrarilor la corpul de centrala și
pentru modernizarea salii de mese
Conform prevederilor art.3, alin.3 din OG nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, republicata cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.2, lit.(a) din HG nr.1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania,republicata,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând cererea înregistrata sub nr.2743/10.04.2019 prin care Parohia
Stoenești
, reprezentată prin preot paroh Stamatoiu Cosmin solicita ,
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, în vederea
achizitionarii materialelor necesare(beton) pentru turnarea șapei în Biserica Sf.
Împarati Constantin și Elena;
Fata de cele prezentate mai sus va supun propun aprobarea, in sedinta
ordinara aferente lunii aprilie 2019, a proiectului de hotarare privitor la
aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei Parohiei Stoenești ,
reprezentată prin preot paroh Stamatoiu Cosmin, în vederea achizitionarii
materialelor necesare(beton) pentru turnarea șapei în Biserica Sf. Împarati
Constantin și Elena.
Consilier juridic
Cosma Ioan

