
 
 
 

          

                   

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……../…….…2016                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 
Având în vedere cu  prevederile art. 19, alin. 2  și art.58 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare , 
ale   Legii nr.339/2015  a bugetului de stat pentru anul 2016, cu modificările și 
completările ulterioare,coroborate cu 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, va rog să aprobaţi rectificarea bugetului local al comunei 
Stoeneşti pe anul 2016,în şedinţa ordinara aferenta lunii decembrie 2016,conform 
anexei: 

 
DENUMIRE                        
VENITURI 

 

SUMA 
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI SUMA 
-mii lei- 

 110202 Sume def.TVA 
cheltuieli 
descentralizate  
  -salarii,sporuri 
invatamant 
-tichete sociale pentru 
gradinita 
-asistenti personali 
  
110206 Sume def.TVA 
echilibrare 
040204 Sume 
def.impozit  pe venit 

 +172,25 
 
  
+ 35,00 
 
   -2,75 
    
+ 140,00 
   
+ 172,00 
    
-25,00 

   Cap.51.02Autoritati publice  
  Art.10 cheltuieli de personal 
  Art.20 bunuri si servicii 
 Cap.84.02 Transporturi 
Subcap.84020301 Drumuri si 
poduri 
Art.71 cheltuieli capital 
Al.710101 Constructii 
Modernizare DC160 Dobriceni-
Gruieri-Suseni 
Art.20 Bunuri si servicii 
 Al.200130 Alte bunuri si prestari 
servicii 
 Cap.68.02 Asistenta sociala 
Art.57.02 Ajutoare sociale 
Al.570201 Asistenta sociala in caz 
de invaliditate 
Cap.650250 Alte cheltuieli in 
domeniul invatamantului 
Art57.02 Ajutoare sociale  
Al.570203 Tichete de cresa si 
tichete 
Sociale pentru gradinita 

  +97,00 
   
   
  + 50,00 
 
 
 + 15,00 
 
 
+  35,00 
 
 
 
+ 140,00 
 
 
 
- 2,75 
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Cap.65 02 Invatamant 
Art.10 cheltuieli de personal 

+ 35,00 
  
 

TOTAL VENITURI + 319,25 TOTAL CHELTUIELI +319,25 
 

 
CONSILIER 

TATULESCU NICOLETA 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

NR………../……….2016 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
rectificarea bugetului local  pe anul 2016 

În conformitate cu prevederile 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,respectiv „Art. 36.    (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:  
      b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 
municipiului;  
   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 
municipiului;  
      (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  
   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; „,coroborate cu prevederile art.19 
din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare”Art. 19. - (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba 
astfel:  
   a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe 
nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, 
judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;  
   b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de 
subordonarea acestora.  
   (2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor 
prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de 
rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi 
proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.’,  

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna decembrie 2016 proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2016, conform anexei: 

DENUMIRE                        
VENITURI 

 

SUMA 
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI SUMA 
-mii lei- 

 110202 Sume def.TVA 
cheltuieli 
descentralizate  
  -salarii,sporuri 
invatamant 
-tichete sociale pentru 
gradinita 
-asistenti personali 
  
110206 Sume def.TVA 

 +172,25 
 
  
+ 35,00 
 
   -2,75 
    
+ 140,00 
   
+ 172,00 

   Cap.51.02Autoritati publice  
  Art.10 cheltuieli de personal 
  Art.20 bunuri si servicii 
 Cap.84.02 Transporturi 
Subcap.84020301 Drumuri si 
poduri 
Art.71 cheltuieli capital 
Al.710101 Constructii 
Modernizare DC160 Dobriceni-
Gruieri-Suseni 

  +97,00 
   
   
  + 50,00 
 
 
 + 15,00 
 
 
+  35,00 
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echilibrare 
040204 Sume 
def.impozit  pe venit 

    
-25,00 

Art.20 Bunuri si servicii 
 Al.200130 Alte bunuri si prestari 
servicii 
 Cap.68.02 Asistenta sociala 
Art.57.02 Ajutoare sociale 
Al.570201 Asistenta sociala in caz 
de invaliditate 
Cap.650250 Alte cheltuieli in 
domeniul invatamantului 
Art57.02 Ajutoare sociale  
Al.570203 Tichete de cresa si 
tichete 
Sociale pentru gradinita 
Cap.65 02 Invatamant 
Art.10 cheltuieli de personal 

 
 
 
+ 140,00 
 
 
 
- 2,75 
 
 
 
 
 
+ 35,00 
  
 

TOTAL VENITURI + 319,25 TOTAL CHELTUIELI +319,25 
 

 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

NR………../………..2016 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
rectificarea bugetului local  pe anul 2016 

 
În conformitate cu prevederile 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,respectiv „Art. 36.    (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:  
      b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 
municipiului;  
   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 
municipiului;  
      (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  
   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; „,coroborate cu prevederile art.19 
din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare”Art. 19. - (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba 
astfel:  
   a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe 
nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, 
judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;  
   b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de 
subordonarea acestora.  
   (2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor 
prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de 
rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi 
proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.’. 

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 rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti  pentru 
anul 2016,supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna decembrie 2016 . 

 
CONSILIER 

TATULESCU NICOLETA 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

Nr………/………..2016                     SE APROBA 
         PRIMAR 
        GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

 
În conformitate cu prevederile: 

a)  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi , spre 

dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
din luna decembrie 2016 ,a    proiectului de hotărâre privind aprobarea necesității 
si oportunității realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE 
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA STOENEȘTI 
,JUDEȚUL VÂLCEA ” in vederea obținerii finanțării prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții in crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara mică. 

 
Consilier achizitii publice si resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

NR…………./…………2016 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 
aprobarea necesității si oportunității realizării obiectivului de investiții 
„MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 
STOENEȘTI ,JUDEȚUL VÂLCEA ” in vederea obținerii finanțării prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mică 

 
În conformitate cu prevederile: 

a)  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 

ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna decembrie 2016 ,a    
proiectului de hotărâre privind aprobarea necesității si oportunității realizării 
obiectivului de investiții „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA STOENEȘTI ,JUDEȚUL VÂLCEA ” in vederea obținerii finanțării 
prin Programul National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții in 
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mică. 

 
PRIMAR 

GHEORGHE DUMBRAVĂ  
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PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 
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e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com; 
web site: www.primaria-stoenesti.ro 

NR…………./…………2016 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea necesității si oportunității realizării obiectivului de investiții 
„MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 
STOENEȘTI ,JUDEȚUL VÂLCEA ” in vederea obținerii finanțării prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mică 

 
În conformitate cu prevederile: 

a)  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Fata de cele prezentate propun aprobarea  în şedinţa ordinară a Consiliului 

Local al comunei Stoeneşti din luna decembrie 2016 ,a    proiectului de hotărâre 
privind aprobarea necesității si oportunității realizării obiectivului de investiții 
„MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 
STOENEȘTI ,JUDEȚUL VÂLCEA ” in vederea obținerii finanțării prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mică. 

 
Consilier achizitii publice si resurse umane 

Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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