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

Nr. …………./………….2019

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor coroborate cu cele ale Ordinulului nr. 132/2007 al
Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a
Planului de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de analiza si acoperire a
riscurilor, denumit in continuare PAAR, cuprinde riscurile potentiale identificate
la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, masurile, actiunile si resursele
necesare pentru managementul riscurilor respective.
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii
implicati a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa
aparitia unei situatii de urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune
pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si
de a asigura un raspuns .
Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin
evitarea manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea
consecintelor lor, in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte
destinate asigurarii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea
situatiilor de urgenta;
c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea
planurilor operative;
d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si
gestionarii situatiilor de urgenta.
Faţă de cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare in sedinta
ordinara din luna ianuarie 2019, proiectul de hotarare privind reactualizarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului
local pentru situaţii de urgenţă al comunei Stoeneşti pentru anul 2018.
Consilier juridic
Cosma Ioan

Sef S.V.S.U.
Diaconescu Constantin-Valentin
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NR……………/……………...2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă
al comunei Stoeneşti pentru anul 2019
Prin proiectul de hotarare anexat se propune reactualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al
comunei Stoeneşti pentru anul 2019.
În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
coroborate cu cele ale Ordinulului nr. 132/2007 al Ministrului Administratiei si Internelor
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a
Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de analiza si acoperire a
riscurilor, denumit in continuare PAAR, cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale, masurile, actiunile si resursele necesare pentru
managementul riscurilor respective.
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicati a sarcinilor
si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa aparitia unei situatii de urgenta, de a
crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor
generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns .
Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin evitarea
manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea consecintelor lor, in
baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii tipurilor de risc, conform schemei cu
riscurile teritoriale;
b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte destinate asigurarii
functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;
c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea planurilor
operative;
d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii situatiilor
de urgenta.
Faţă de cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare in sedinta ordinara din
luna ianuarie 2019, proiectul de hotarare privind reactualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al
comunei Stoeneşti pentru anul 2019.

Primar
Gheorghe Dumbravă
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NR…………/…………………….2019
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă
al comunei Stoeneşti
Prin expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei Stoeneşti se propune reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă
al comunei Stoeneşti.
Propunerea respecta prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor coroborate cu cele ale Ordinulului nr. 132/2007 al
Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a
Planului de analiza si acoperire a riscurilor, potrivit cărora Planul de analiza si
acoperire a riscurilor, denumit in continuare PAAR, cuprinde riscurile potentiale
identificate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, masurile, actiunile si
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. Scopurile PAAR
sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicati a sarcinilor si
atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa aparitia unei situatii de
urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si
gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un
raspuns.
De asemenea, proiectul de hotărâre respectă dispoziţiile Legii nr.215/2001
în temeiul cărora consiliul local exercită atribuţii în ceea ce priveste asigurarea
cadrului necesar furnizării către cetăţeni a serviciilor publice privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă.
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
ianuarie 2019,a proiectului de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru
situaţii de urgenţă al comunei Stoeneşti.
Consilier juridic
Cosma Ioan

Sef S.V.S.U.
Diaconescu Constantin-Valentin
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Nr. …………./……….…….2019

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu art.28,
alin.3, din H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
si completările ulterioare,coroborat cu art.36 , alin.9 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea
planului de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2018, cu
beneficiarii Legii nr.416/2001 , supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al
comunei Stoeneşti în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2019,după cum
urmează:
- Curatirea santurilor aflate de-a lungul drumurilor judetene si comunale
de aluviuni si vegetatie ierboasa in vederea scurgerii in conditii normale a apei
provenite din precipitatii ;
- Curatirea de maracinisuri si arbusti a zonei de siguranta a drumurilor
judetene si locale;
- Imprastierea balastrului, a macadamului si a altor materiale pe
platformele drumurilor judetene si locale ;
- Decolmatarea capetelor de pod si a tuburilor, de materiale adunate care
impiedica scurgerea corespunzatoare a apei din santuri ;
- Incarcarea manuala a remorcilor cu materialele ce urmeaza a fi
imprastiate pe platforma drumurilor mai ales pietre ;
- Strangerea pietrelor din vaile mai mari existente in comuna respectiv
Dobriceni (Govora), Sarata, Cacova pentru a fi folosite pentru drumuri ;
- Imprastierea materialului antiderapant pe drumuri in timpul ierii ;
- Curatirea de zapada si gheata a trotuarelor din curtile institutiilor publice:
scoli, gradinite, dispensare, primarie;
- Indepartarea zapezii si a ghetii de pe drumurile aflate in
fata
institutiilor publice ;
- Igienizarea vailor Govora(Dobriceni), Sarata si Cacova prin colectarea
deseurilor aruncate pe maluri si in albiile lor ;
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- Decolmatarea vailor principale pentru evitarea inundatiilor din timpul
precipitatiilor bogate ;
- Actiuni trimestriale de curatenie generala a fiecarui sat prin colectarea
selectiva a deseurilor aflate pe marginea drumurilor sau in alte locuri nepermise;
- Cositul vegetatiei din curtile institutiilor publice : camine culturale,
gradinite, scoli ;
- Amenajarea parcurilor cu arbusti si vegetatie florala din satele Stoeneşti
si Dobriceni ;
- Lucrari pentru intretinerea spatiului verde in parcurile amenajate in
satele Stoeneşti si Dobriceni ;
- Plantarea de arbori pe terenurile virane existente in amonte;
- Taiatul si spartul lemnelor la institutiile publice: primarie, scoli, gradinite,
punct sanitar Dobriceni ;
- Depozitatul lemnelor la institutiile publice ;
- Curatatul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public ;
- Sapatul si varuitul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public;
- Recoltarea fructelor de pe domeniul public ;
- Curatarea drumurilor asfaltate acolo unde se afla diverse materiale
aduse prin viituri ;
Curatenie generala a
Caminelor Culturale situate pe raza comunei
Stoenesti,de cate ori este cazul.
Referent asistent social
Moraru-Ciochina Rodica
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NR…………/………………...2019
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce
se vor desfăşura în anul 2019, cu beneficiarii Legii nr.416/2001
În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu art.28,
alin.3, din H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
si completările ulterioare,coroborat cu art.36 , alin.9 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea
planului de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2019, cu
beneficiarii Legii nr.416/2001 , supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al
comunei Stoeneşti în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2019,după cum
urmează:
- Curatirea santurilor aflate de-a lungul drumurilor judetene si comunale
de aluviuni si vegetatie ierboasa in vederea scurgerii in conditii normale a apei
provenite din precipitatii ;
- Curatirea de maracinisuri si arbusti a zonei de siguranta a drumurilor
judetene si locale;
- Imprastierea balastrului, a macadamului si a altor materiale pe
platformele drumurilor judetene si locale ;
- Decolmatarea capetelor de pod si a tuburilor, de materiale adunate care
impiedica scurgerea corespunzatoare a apei din santuri ;
- Incarcarea manuala a remorcilor cu materialele ce urmeaza a fi
imprastiate pe platforma drumurilor mai ales pietre ;
- Strangerea pietrelor din vaile mai mari existente in comuna respectiv
Dobriceni (Govora), Sarata, Cacova pentru a fi folosite pentru drumuri ;
- Imprastierea materialului antiderapant pe drumuri in timpul ierii ;
- Curatirea de zapada si gheata a trotuarelor din curtile institutiilor publice:
scoli, gradinite, dispensare, primarie;
- Indepartarea zapezii si a ghetii de pe drumurile aflate in
fata
institutiilor publice ;
- Igienizarea vailor Govora(Dobriceni), Sarata si Cacova prin colectarea
deseurilor aruncate pe maluri si in albiile lor ;
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- Decolmatarea vailor principale pentru evitarea inundatiilor din timpul
precipitatiilor bogate ;
- Actiuni trimestriale de curatenie generala a fiecarui sat prin colectarea
selectiva a deseurilor aflate pe marginea drumurilor sau in alte locuri nepermise;
- Cositul vegetatiei din curtile institutiilor publice : camine culturale,
gradinite, scoli ;
- Amenajarea parcurilor cu arbusti si vegetatie florala din satele Stoeneşti
si Dobriceni ;
- Lucrari pentru intretinerea spatiului verde in parcurile amenajate in
satele Stoeneşti si Dobriceni ;
- Plantarea de arbori pe terenurile virane existente in amonte;
- Taiatul si spartul lemnelor la institutiile publice: primarie, scoli, gradinite,
punct sanitar Dobriceni ;
- Depozitatul lemnelor la institutiile publice ;
- Curatatul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public ;
- Sapatul si varuitul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public;
- Recoltarea fructelor de pe domeniul public ;
- Curatarea drumurilor asfaltate acolo unde se afla diverse materiale
aduse prin viituri ;
Curatenie generala a
Caminelor Culturale situate pe raza comunei
Stoenesti,de cate ori este cazul.
Primar
Gheorghe Dumbravă
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NR…………/……….…..2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce
se vor desfăşura în anul 2019, cu beneficiarii Legii nr.416/2001

În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu art.28,
alin.3, din H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
si completările ulterioare,coroborat cu art.36 , alin.9 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea
planului de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în anul 2019 cu
beneficiarii Legii nr.416/2001, în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2019 a
Consiliului Local al comunei Stoeneşti .
Referent asistent social
Moraru-Ciochina Rodica
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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 ianuarie 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 114.000lei, că sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii
de dezvoltare ,după cum urmeză:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Capitol,subcapitol,articol,alineat

-lei-

Cap.84.02Transporturi
99.000 lei
Subcap.84020301 Drumuri și poduri
Art.70 Cheltuieli de capital
Al.Constructii-executare lucrări pentru investitia”Asfaltare în satul
Suseni(Diaconescu-Boboaca),com. Stoenesti”-86.000 lei
-executare proiect tehnic,caiet de sarcini,pentru investia-”Asfaltare în satul
Suseni(Diaconescu-Boboaca),com. Stoenesti”-13.000 lei
Cap.67.02-Cultura,recreere și religie
15.000 lei
Subcap.67020307 Camine Culturale
Art.70 Cheltuieli de capital
Al.710103-Mobilier,aparatura birotica și alte active corporale-achizitionare 4
sisteme de climatizare Camin cultural Piscu Mare și 2 pachete sistemede
climatizare Biblioteca Comunei Stoenesti
TOTAL
114.000 lei

Contabil
Tatulescu Nicoleta
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NR……….……./…………….2019
EXPUNERE DE MOTIVE
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 114.000lei, 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,.
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Faţă cele expuse propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din ianuarie 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 114.000lei , că sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, după
cum urmeza:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Capitol,subcapitol,articol,alineat

-lei-

Cap.84.02Transporturi
99.000 lei
Subcap.84020301 Drumuri și poduri
Art.70 Cheltuieli de capital
Al.Constructii-executare lucrări pentru investitia”Asfaltare în satul
Suseni(Diaconescu-Boboaca),com. Stoenesti”-86.000 lei
-executare proiect tehnic,caiet de sarcini,pentru investia-”Asfaltare în satul
Suseni(Diaconescu-Boboaca),com. Stoenesti”-13.000 lei
Cap.67.02-Cultura,recreere și religie
15.000 lei
Subcap.67020307 Camine Culturale
Art.70 Cheltuieli de capital
Al.710103-Mobilier,aparatura birotica și alte active corporale-achizitionare 4
sisteme de climatizare Camin cultural Piscu Mare și 2 pachete sistemede
climatizare Biblioteca Comunei Stoenesti
TOTAL
114.000 lei

Primar
Gheorghe Dumbravă
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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 114.000lei, 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
114.000lei, că sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare , propus
spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Stoeneşti din ianuarie 2019 .
Contabil
Tatulescu Nicoleta
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PRIMAR
Gheorghe Dumbravă
REFERAT

În conformitate prevederile art.64 coroborat cu art.107, alin.2, lit.(a) din
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicata, cu
modificările si completările ulterioare, precum şi cu cele ale HG nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, şi cu cele ale
art.36, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun
introducerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare din luna ianuarie 2019 a
proiectului de hotărâre privitor la transformarea funcţiei publice de executie de
consilier ,grad profesional Asistent , in funcţia publica de execuţie de consilier ,
clasa I, gradul profesional Principal,
în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Stoenești, ca urmare a promovării examenului organizat în
data de 18.12.2018 în vederea promovării în grad profesional.

Consilier juridic
Cosma Ioan
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EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
transformarea postului aferent funcţiei publice de execuție de consilier în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stoenești
În conformitate prevederile art.64 coroborat cu art.107, alin.2, lit.(a) din
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicata, cu
modificările si completările ulterioare, precum şi cu cele ale HG nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, şi cu cele ale
art.36, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun spre
dezbatere și aprobare în sedinta ordinară din luna ianuarie 2019 a proiectului
de hotărâre privitor la transformarea funcţiei publice de executie de consilier
,grad profesional Asistent , in funcţia publica de execuţie de consilier , clasa I,
gradul profesional Principal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Stoenești, ca urmare a promovării examenului organizat în data de
18.12.2018 în vederea promovării în grad profesional.
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RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
transformarea postului aferent funcţiei publice de execuție de consilier în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stoenești
În conformitate prevederile art.64 coroborat cu art.107, alin.2, lit.(a) din
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicata, cu
modificările si completările ulterioare, precum şi cu cele ale HG nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, şi cu cele ale
art.36, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun spre
aprobare în sedinta ordinară din luna ianuarie 2019 a proiectului de hotărâre
privitor la transformarea funcţiei publice de executie
de consilier ,grad
profesional Asistent , in funcţia publica de execuţie de consilier , clasa I, gradul
profesional Principal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Stoenești, ca urmare a promovării examenului organizat în data de 18.12.2018 în
vederea promovării în grad profesional.
Consilier juridic
Cosma Ioan

