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COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 
JUDEŢUL VÂLCEA 

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

LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.41 
HOTĂRÂREA NR….. 

PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2017 
 

 
Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  

şedinţa ordinară în data de …06.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 35/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Constantin Gheorghe ,pentru perioada 
iunie-august 2017; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Expunerea  de  motive  a  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrata  sub  nr…..06.2017 si  Raportul  
de  specialitate  al compartimentului contabilitate prin care propune 
rectificarea bugetului local pe anul 2017; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr…../06.2017  prin care doamna 
Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al primarului  
comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 2017; 

Având  in  vedere  Rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  reunite  prin  
care  se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…….06.2017 întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a 
proiectelor   actelor   normative   conform   Legii   nr.   52/2003   privind   
transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate 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.6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017, 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; 

În baza art.45, alin.2, lit.(a) şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi împotrivă, adoptă 
următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. - Se aprobă  rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru 
anul 2017, conform anexei ,ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

mailto:primaria.stoene%C5%9Fti@yahoo.com


 
 
 

          

                   

CONSILIUL LOCAL AL  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 

Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate, iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei 
Stoeneşti,  compartimentului responsabil cu punerea în executare  şi aducerea la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local. 
 
 
    INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă                     SECRETAR 
                                                                             Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … iunie 2017 
 
 
 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.41 

 
ANEXA LA H.C.L.NR………./…… iunie 2017 

Privind : aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 
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DENUMIRE                        
VENITURI 

 

SUMA 
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI SUMA 
-mii lei- 

180250 Alte 
impozite si taxe 

+ 40,00 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Cap.51.02Autoritati publice 
  Art.71 cheltuieli de capital 
  Al.710102 Masini,echip.si mijl.transport 
-Achizitionare autoutilitara 
Duster 4x4 
Cap.550299 Tranzactii privind 
datoria publica 
Art 20 bunuri si servicii 
Al.202402 Comisioane  
 Cap.67.02 Cultura,recreere,religie 
Subcap.67020302 Cultura  
Art.20 bunuri si servicii 
Al. 20.11 Carti si publicatii 
Cap.70.02 Servicii si dezv.publica 
Subcap.70020501Alimentare cu 
apa 
Art.71 cheltuieli de capital 
Al.710130 Alte active fixe 
 -consultanta obiectiv investitii 
Infiintare sisteme centralizate de 
alimentare cu apa si canalizare 
menajera in satele Piscu Mare , 
Neghinesti,Deleni ,Popesti si 
Gruiu,comuna Stoenesti,jud.Valcea 

  
  + 2,00 
  + 2,00 
  
 
 
  
+   10,00 
 
  
 
+  3,00 
    
 
 
  
+   25,00 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
VENITURI 

+ 40,00 TOTAL CHELTUIELI + 40,00 

     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă                     SECRETAR 
                                                                                 Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
Stoeneşti, … iunie 2017 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.42 

 
HOTĂRÂREA NR….. 

PRIVITOR LA : utilizarea sumei de 45.000 lei  din fondul de rezerva   bugetara   
constituit, pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de 
borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017 
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Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară în data de …06.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 35/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Constantin Gheorghe ,pentru perioada 
iunie-august 2017; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Expunerea  de  motive  a  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrata  sub  nr…..06.2017 si  Raportul  
de  specialitate  al compartimentului contabilitate prin care propune utilizarea 
sumei de 45.000 lei  din fondul de rezerva   bugetara   constituit, pentru 
organizarea și desfășurarea sărbătorilor festive ”Pe fir de borangic”- Ziua 
Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr….06.2017 prin care doamna 
Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al primarului  
comunei Stoeneşti propune utilizarea sumei de 45.000 lei  din fondul de rezerva   
bugetara, constituit  pentru organizarea și desfășurarea sărbătorilor  festive ” ”Pe 
fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017; 

Având  in  vedere  Rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  reunite  prin  
care  se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr…….06.2017 întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a 
proiectelor   actelor   normative   conform   Legii   nr.   52/2003   privind   
transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu  prevederile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele   publice   locale,cu   modificările   si   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; 

În baza art.45, alin.2, lit.(a) şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi împotrivă, adoptă 
următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
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Art.1. - Se aprobă  utilizarea sumei de 45.000 lei  din fondul de rezerva   

bugetara   constituit ,pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir 
de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017. 

Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achizitii publice şi resurse umane, iar secretarul comunei va 
asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în 
vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti,  
compartimentului responsabil cu punerea în executare  şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Local. 
 
       INIŢIATOR 
          PRIMAR                        Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                 Secretar 
                               Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti,….iunie  2017 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.43 

 
HOTĂRÂREA NR. 

PRIVITOR LA: organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de 
borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017  

  
 

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară în data de …06.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 
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Văzând ca prin  Hotărârea nr. 35/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Constantin Gheorghe ,pentru perioada 
iunie-august 2017; 

Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului 
comunei Stoeneşti ,  înregistrata sub nr…..06.2017 si Raportul de specialitate al 
compartimentului Achiziții publice şi resurse umane    prin care propune 
aprobarea  organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”- 
Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr….06.2017 prin care 
Compartimentul Achiziții publice şi resurse umane din aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Stoeneşti propune aprobarea  organizarea și desfășurarea 
sărbătorii festive ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în 
ziua de 09 iulie 2017; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la 
nr…….06.2017 întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a 
proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 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;  

În baza art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu….voturi pentru şi…..voturi împotrivă, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 Art.1. -  Se aprobă organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de 
borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017. 

Art.2. - Se aprobă Programul de desfăşurare a manifestării prevăzute la 
art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.Primarul comunei Stoeneşti,Compartimentul Contabilitate şi  
Compartimentul Achizitii publice şi resurse umane   vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre iar  secretarul comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea 
acesteia  Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate . 
           
           INIŢIATOR 
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              PRIMAR                 Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                 Secretar 
                               Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti,….iunie  2017 
 
 
 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.43 

  
Anexa la H.C.L. nr……./………..iunie 2017 

 
PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A SĂRBĂTORII FESTIVE  

”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești,  
Ediția III 

În ziua de 09 iulie 2017, vă invităm să luaţi parte la prima ediție  a 
Sărbătorii Festive ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III 
 care va avea următorul program: 
ORA ACTIVITATE ARTIST OBS.-( lei ) 

   D   U   M   I   N   I   C   Ă      - - 09. 0 7 . 2 0 1 7 - 
 12:00-13:00 Copii Scolii Gimnaziale Stoenești  
 13:00-14:00 RECITAL Ansamblul Mostenitorii 2100 lei 
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Pietrari 

14:00-16:00 Spectacol folcloric 
FORMATIA – CRISTI 
PLEANTA 8719 lei 

16:00-17:00 Deschidere oficială 
Discurs primar și 
oficialitati 

 17:00-18:00 CONCERT  Violeta Constantin 4200 lei 
18:00-19:00 CONCERT Olguta Berbec 5500 lei 
19:00-20:00 CONCERT Niculina Stoican 5000 lei 
20:00-21:00 RECITAL  Alessia  5481 lei 
21:00-22:00 RECITAL Adi de la Vâlcea  6500 lei 
      -                   TOTAL                              - 37500 lei 

 
LOGISTICA :  AFISE -  50 buc , INVITATII - 100 buc , FILMARE , ORGANIZARE :1500 LEI 
  Scena: 4500 lei 
Foc de artificii : 1500 lei 
TOTAL GENERAL                                                      45.000 lei    
         INIŢIATOR 
          PRIMAR                        Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                 Secretar 
                               Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
Stoeneşti,….iunie  2017 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.44 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA:  aprobarea contractării unui împrumut in  
valoare de 500.000 lei, in conformitate cu  prevederile Ordonanței de 
urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-
bugetare  

  
Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  

şedinţa ordinară în data de …06.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 35/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Constantin Gheorghe ,pentru perioada 
iunie-august 2017; 

Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului 
comunei Stoeneşti ,  înregistrata sub nr…..06.2016 si Raportul de specialitate al 
compartimentului Contabilitate  prin care propune aprobarea contractării unui 
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împrumut in valoare de 500.000 lei, in conformitate cu  prevederile Ordonanței de 
urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare ; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr….06.2017 prin care 
Compartimentul Achiziţii publice și resurse umane din aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Stoeneşti propune aprobarea contractării unui împrumut in 
valoare de 500.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a 
Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, necesar  
pentru finanțarea cheltuielilor  necesare finalizarii  proiectului integrat 
„ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE 
MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, 
COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA,ACTIUNEA NR.1 INFIINATRE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI 
SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA,ACTIUNEA NR.2 INFIINATRE 
SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, 
POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA ”,conform 
Contractului de Finantare  nr. C0720AM00021644000390/14 iunie 2017; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la 
nr…….06.2017 întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a 
proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică;  

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 
64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificări si completări prin Legea 
nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru 
adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului 
nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare 
a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare, 
   Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, 
cu modificările si completările ulterioare; 
   Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei 
locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 
199/1997; 
   Ținând seama de prevederile art. 1.166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 
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privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte 
sau convenții, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), art. 45 alin. 
(2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), 
alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu 11 voturi pentru şi un vot  împotrivă, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
Art. 1. - Se aproba contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui 

imprumut din venituri din privatizare in valoare de 500.000 lei , cu o maturitate de 
maximum 5 ani. 
    Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru 
finanțarea cheltuielilor  necesare finalizării  proiectului integrat „ÎNFIINŢARE 
SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 
SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA 
STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA,ACTIUNEA NR.1 INFIINATRE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI 
SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA,ACTIUNEA NR.2 INFIINATRE 
SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, 
POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA ”, conform 
Contractului de Finantare  nr. C0720AM00021644000390/14 iunie 
2017,pentru care va fi întocmita cererea pentru autorizarea contractării 
împrumutului. 
    Art. 3. - Din bugetul local al comunei Stoenești, comună  categoria  a-II-a, 
judetul Vâlcea se asigura integral plata serviciului anual al datoriei publice locale 
aferent împrumutului prevăzut la art. 1. 
    Art. 4. - (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, 
ordonatorul principal de credite are obligația sa publice pe pagina de internet a 
comunei Stoenești,județul Vâlcea  următoarele date: 
   a)hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si orice 
modificări si/sau completări ale acesteia; 
   b)valoarea împrumutului contractat/in valuta de contract; 
   c)gradul de îndatorare a comunei Stoenești, comună  categoria  a-II-a ,județul 
Vâlcea; 
   d)durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a 
perioadei de rambursare a împrumutului ; 
   e)dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanțări 
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rambursabile; 
   f)plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabila. 
   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează in prima decada a fiecărui 
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 
   Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Stoenești, comună  categoria  a-II-a ,județul Vâlcea. 
    Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului 
comunei Stoenești, in termenul prevăzut de lege, primarului  comunei Stoenești  
si prefectului județului Vâlcea  si se aduce la cunoștința publica prin afișarea la 
sediul primăriei, precum si pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
  
      INIŢIATOR 
          PRIMAR                        Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                 Secretar 
                               Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
Stoeneşti,….iunie  2017 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.45 

 
HOTĂRÂREA NR. 

PRIVITOR LA: aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a  Comunei Stoenești nr.7006/30.12.2009, 

încheiat intre Consiliul Local al comunei Stoenești  si SC URBAN SA.  
 

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară în data de …06.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 35/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Constantin Gheorghe ,pentru perioada 
iunie-august 2017; 

Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului 
comunei Stoeneşti ,  înregistrata sub nr…..06.2016 si Raportul de specialitate al 
compartimentului Juridic    prin care propune aprobarea prelungirii Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a  Comunei Stoenești 
nr.7006/30.12.2009, încheiat intre Consiliul Local al comunei Stoenești  si SC 
URBAN SA.; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr…...06.2017 prin care 
Compartimentul Juridic din aparatul de specialitate al primarului  comunei 
Stoeneşti propune aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii 
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serviciului public de salubrizare a  Comunei Stoenești nr.7006/30.12.2009, 
încheiat intre Consiliul Local al comunei Stoenești  si SC URBAN SA. pana la data 
intrării in operare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor in județul 
Vâlcea,dar nu mai mult de  o perioada  egala cu jumătatea din perioada inițiala (4 
ani), care potrivit Capitolului IV,art.7 din contract ,a fost stabilita la 8(opt) ani,de la 
data semnării prelungirii contractului mai susmenționat ; 

Văzând contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 
Comunei Stoenești  prin concesiune nr.7006/30.12.2009, încheiat intre Consiliul 
Local al comunei Stoenești  si SC URBAN SA., cat si prevederile art.8, alin.(4) 
din Hotarea Consiliului Local al comunei Stoenesti nr.29/17.05.2013 privind 
aprobarea documentului de pozitie privind implementarea şi asigurarea 
sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 
judeţul Vâlcea”. 

 Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la 
nr…….06.2017 întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a 
proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu prevederile  art.8 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a Comunei Stoenești nr.7006/30.12.2009;  

În baza art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu….voturi pentru şi…..voturi împotrivă, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. -  Începând cu 01.02.2018 se aproba prelungirea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Stoenești   
nr.7006/30.12.2009, încheiat intre Consiliul Local al comunei Stoenești  si SC 
URBAN SA. pana la data intrării in operare a Sistemului de Management 
Integrat al Deșeurilor in județul Vâlcea, dar nu mai mult de 4 ani de la data 
semnării  prelungirii contractului. 

Art.2. - Se aprobă Programul de desfăşurare a manifestării prevăzute la 
art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.Primarul comunei Stoeneşti, și Compartimentul  Juridic vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre iar  secretarul comunei Stoeneşti  va asigura 
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comunicarea acesteia  Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate,primarului comunei  și SC URBAN S.A. . 
           
           INIŢIATOR 
              PRIMAR                 Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                 Secretar 
                               Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
Stoeneşti,….iunie  2017 
 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.46 

 
HOTĂRÂRE NR. 

PRIVITOR LA: aprobarea închirierii ,prin licitaţie publica , unui teren în suprafața 
de 12  mp,din domeniul public al comunei Stoeneşti 

 
Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  

şedinţa ordinară în data de …06.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 35/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Constantin Gheorghe ,pentru perioada 
iunie-august 2017; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului comunei Stoeneşti 
înregistrata sub nr…../…..06.2017 şi Raportul de specialitate al compartimentului 
juridic prin care se propune aprobarea închirierii ,prin licitaţie publica , unui teren 
în suprafața de 12  mp,din domeniul public al comunei Stoeneşti,judeţul Vâlcea, 
situat în satul Dobriceni,comuna Stoenești,judetul Vâlcea ,pozitia nr. din domeniul 
public, in   vederea  prestării de servicii de comerț; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoeneşti 
nr.50/29.06.2009 privitor la aprobarea Regulamentului pentru organizarea 
licitațiilor publice pentru închirierea bunurilor,proprietate publica sau privata a 
comunei Stoeneşti;  
 Având in vedere raportul de avizare al comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
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 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la 
nr………../…………….  întocmit de secretarul      comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a 
proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
  În conformitate cu prevederile art.14 și art.15 din Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 
completările ulterioare coroborate cu art.36, alin.(5), lit.”a” şi art.123, alin.(1) şi 
(2) din Legea nr.215/2010, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           În baza art.45, alin.3  şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu … voturi pentru şi ….voturi împotriva …., adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 
  Art.1.Se aprobă Studiul de oportunitate  privind închirierea ,prin licitaţie 
publica,a unui în suprafaţa totala de 12,00 mp,din domeniul public al comunei 
Stoeneşti,pozitia nr., prevăzut în  anexa 1,care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini şi  Contractul-cadrul de închirierea 
terenului , adjudecat la licitaţie , prevăzute în anexa nr.2 şi nr.3 care fac parte 
integranta din prezenta hotărâre. 
         Art.3. Se aprobă  închirierea ,prin licitaţie publica , a unui teren,în suprafaţa 
totala de 12,00 mp,din domeniul public al comunei Stoeneşti, în baza Studiului de 
oportunitate aprobat şi caietului de sarcini. 
 Art.4.  Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de  3(trei) ani , 
cu drept de   prelungire acestuia  prin acordul parţilor.  
 Art.5. Preţul  chiriei lunare de pornire a licitaţiei este 5 lei/mp/luna(60 
lei/mp/an),  aşa cum rezultă din studiul de oportunitate 
 Art.6. Preţul chiriei lunare  stabilit prin licitaţie va fi indexat anual cu rata 
inflaţiei.  
          Art.7.Se împuterniceşte Primarul comunei Stoeneşti sa semneze contractul 
de închiriere .  
 Art.8. Primarul comunei Stoeneşti,Compartimentul Contabilitate și 
Compartimentul Juridic vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar  secretarul 
comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  Instituţiei Prefectului – 
judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate Primarului comunei 
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Stoeneşti , compartimentelor responsabile cu punerea în executare şi aducerea la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local. 
 
      INIŢIATOR  
        PRIMAR                                   Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                            Secretar 
                                           Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
Stoeneşti,….iunie 2017 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.46 

 
   ANEXA nr.1 LA H.C.L. NR……./……. Iunie 2017 
 

 
STUDIU DE OPORTUNITATE 

pentru închirierea uprin licitaţie publica , unui teren în suprafața de 12  mp,din 
domeniul public al comunei Stoeneşti,judeţul Vâlcea in   vederea  prestării de 

servicii de comerț 
 
INFORMAŢII GENERALE 
 
Obiectul licitaţiei publice 
 
Obiectul propus pentru închiriere prin licitaţie publică deschisă este un teren din 
domeniul public al comunei Stoeneşti,judeţul Vâlcea  în suprafata de 12,00 
mp,inregistrat la pozitia nr.Identificarea  terenului, conform schitei anexata şi care 
face parte integrantă din documentaţia de licitaţie, acesta facand  parte din 
domeniul public  al Comunei Stoeneşti, aceasta facandu-se  in   vederea  prestării 
de servicii de comerț. 
 
Organizatorul licitaţiei 
 
COMUNA STOENEŞTI, adresă: comuna Stoeneşti, satul Stoeneşti, codul poştal 
247625, telefon 0250.777.489, fax 0250.777.510 
 
MOTIVAŢIA ÎNCHIRIERII 
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Motivele de ordin legislativ, social, economico-financiar şi de mediu care impun 
închirierea terenului , în suprafaţă de 12,00 mp, din domeniul public al comunei 
Stoenești ,judeţul Vâlcea, sunt următoarele: 

• dispoziţiile art. 36, alin. 2, lit. c, şi alin. 5, lit. a din Legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• administrarea eficientă a domeniului public al comunei Stoeneşti pentru 
atragerea de venituri la bugetul local; 

• menţinerea cu stricteţe a condiţiilor de igienă cerute de reglementările 
legale în vigoare. 

 
DURATA ÎNCHIRIERII 
 
Închirierea terenului în suprafaţă de 12,00 mp din din domeniul public al comunei 
Stoenești,județul Vâlcease va face pe o perioadă de 3(trei)  ani cu posibilitatea 
prelungirii pe perioade succesiv egale, cu acordul părţilor. Cu minim 30 de zile 
înainte de expirarea termenului, chiriaşul îşi va exprima acordul sau dezacordul cu 
privire la prelungirea contractului printr-o solicitare scrisă. Acordul proprietarului 
se va exprima prin Hotărâre de Consiliu Local. 
 
 
ELEMENTE DE PREŢ 
 
Preţul metrului pătrat/an se va stabili în urma licitaţiei publice. Preţul de pornire al 
licitaţiei va fi de 60 lei mp/an(5lei/mp/luna),  pasul de licitație fiind de 10% din 
prețul de pornire. Plata chiriei se va face lunar. 
Pentru plata chiriei cu întârziere a obligaţiilor financiare se percep majorări şi 
penalităţi de întârziere de 0,2 % pe zi. 
 
 
MODALITĂŢI DE ACORDARE A ÎNCHIRIERII 
 
În conformitate cu prevederile art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare, închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică. 
 
 

Consilier juridic  
Cosma Ioana 
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Stoeneşti,….iunie 2017 
 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.46 

 
ANEXA  nr.2 LA H.C.L. NR……./…..iunie 2017 

  
  
 

CAIET DE SARCINI 
pentru închirierea unui teren în suprafața de 12,00 mp din din domeniul 

public al comunei Stoenești,județul Vâlcea in   vederea  prestării de 
servicii de comerț 

 
 
INFORMAŢII GENERALE 
 
Obiectul licitaţiei publice 
 
Obiectul propus pentru închiriere prin licitaţie publică deschisă este un teren din 
din domeniul public al comunei Stoenești,județul Vâlcea în suprafata de 12,00 mp. 
Închirierea terenlui în suprafaţă de 12,00 mp, conform releveului anexat şi care 
face parte integrantă din documentaţia de licitaţie, din cadrul Punctului sanitar 
Dobriceni,comuna Stoeneşti,judeţul Vâlcea, proprietate publică a Comunei 
Stoeneşti, se face in   vederea  prestării de servicii de comerț. 
 
Organizatorul licitaţiei 
 
COMUNA STOENEŞTI, adresă: comuna Stoeneşti, satul Stoeneşti, codul poştal 
247625, telefon 0250.777.489, fax 0250.777.510 
 
CONDIŢII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII 
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Identificarea terenului în suprafaţă de 12,00 mp este configurat în schiţa ce face 
parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. 
Pe parcursul exploatării terenului, chiriaşul va lua măsurile impuse de lege cu 
privire la respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul: 

1. protecţiei mediului, 
2. sănătăţii publice, 
3. sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, 
4. sănătăţii şi securităţii în muncă, 
5. ordine publică, 
6. securitatea la incendii. 

Chiriaşul nu poate subînchiria bunul. 
Garanţia şi capacitatea chiriaşului de a exploata bunul închiriat vor fi demonstrate 
cu documente justificative pe care le va prezenta în ofertă. 
Cheltuielile privind amenajarea terenului revin chiriaşului, fără a beneficia de 
vreun avantaj prealabil sau pe durata închirierii, de orice natură, din partea 
proprietarului. De asemenea,  chiriaşul nu va beneficia de vreo despăgubire 
ulterioară perioadei contractuale cu privire la amenajarea terenului. 
 
DURATA ÎNCHIRIERII 
Inchirierea terenului de 12,00 mp din din domeniul public al comunei 
Stoenești,județul Vâlcease va face pe o perioadă de 3(trei) ani cu posibilitatea 
prelungirii pe perioade succesiv egale, cu acordul părţilor. Cu minim 30 de zile 
înainte de expirarea termenului, chiriaşul îşi va exprima acordul sau dezacordul cu 
privire la prelungirea contractului printr-o solicitare scrisă. Acordul proprietarului 
se va exprima prin Hotărâre de Consiliu Local. 
 
ELEMENTE DE PREŢ ŞI TERMENE DE PLATĂ 
 
Preţul metrului pătrat/an se va stabili în urma licitaţiei publice. Preţul de pornire al 
licitaţiei va fi de 60 lei mp/an(5lei/mp/luna),  pasul de licitație fiind de 10% din 
prețul de pornire. Plata chiriei se va face lunar. 
Pentru plata chiriei cu întârziere a obligaţiilor financiare se percep majorări şi 
penalităţi de întârziere de 0,2 % pe zi. 
 
RĂSPUNDEREA CHIRIAŞULUI PENTRU NEÎNDEPLINIREA 
OBLIGAŢIILOR IMPUSE ÎN CONTRACT 
 
Neîndeplinirea obligaţiilor pe care si le-a asumat prin contract, atrage răspunderea 
civilă din partea chiriaşului. 
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Chiriaşul poate răspunde penal în condiţiile legii penale. 
 
CAUZE DE ÎNCETARE  A ÎNCHIRIERII 
 
Contractul de închiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitate a 
acestuia, dar se poate prelungi pe perioade succesiv egale prin acordul expres al 
părţilor. 
În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 
de către proprietar, înainte de data la care expiră valabilitatea contractului.  
În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin reziliere de 
către proprietar, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului în termen de 30 
de zile de la notificare şi predarea bunului închiriat liber de sarcini. 
La dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului închiriat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a chiriaşului de a-l exploata, prin renunţare, aceasta se va 
face fără plata unei despăgubiri. 
 
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE LICITAŢIE 
 
Informaţii financiare 
 
Cheltuielile ocazionate de elaborarea ofertei vor fi suportate de ofertanţi ( 
persoane fizice autorizate sau persoane juridice, legal constituite). 
 
Condiţii de participare la licitaţie 
 
Participarea la licitaţie este permisă ofertanţilor  persoane fizice sau persoane 
juridice române, legal constituite, care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii,dupa caz: 

• sunt înregistraţi, ca persoane juridice sau persoane fizice autorizate la 
Oficiul Registrului Comerţului şi nu au înscrise menţiuni referitoare la 
falimente, condamnări, abuz de încredere, amenzi, abateri; 

• sunt înregistraţi ca plătitori de impozite  şi taxe şi nu au obligaţii neachitate 
la scadenţă faţă de bugetele publice; 

• cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani este de trei ori mai mare decât suma 
totală a chiriei stabilite  pe durata contractului. În cazul în care, persoana 
juridică nu are o cifră de afaceri medie corespunzătoare şi dacă va fi stabilit 
câştigător, poate încheia contractul numai dacă va depune o garanţie de 
bună execuţie de 10% din valoarea totală a chiriei stabilite pe durata 
contractului. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin 

mailto:primaria.stoene%C5%9Fti@yahoo.com


 
 
 

          

                   

CONSILIUL LOCAL AL  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 

depunerea în contul proprietarului  a sumei cu titlu de garanţie de bună 
execuţie, în maxim 24 de ore de la comunicarea rezultatului. În cazul în care 
câştigătorul nu va depune garanţia de bună execuţie, proprietarul va 
desemna câştigător pe următorul clasat în cadrul procedurii de licitaţie. La 
sfârşitul contractului, dacă acesta nu va mai fi prelungit, proprietarul va 
returna garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile lucrătoare. După 
această dată, proprietarul poate emite pretenţii la garanţia de bună execuţie 
doar în cazul în care chiriaşul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 

 
Elaborarea şi prezentarea ofertei 
 
Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu 
documentele licitaţiei, are caracter confidenţial şi se depune la sediul Primăriei 
comunei Stoeneşti. 
Oferta are un caracter definitiv şi obligatoriu asupra conţinutului documentaţiei pe 
toată perioada de valabilitate precizată. 
Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o 
alcătuiesc. 
Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a închiria 
terenul în suprafata  în suprafaţă de 12,00 mp, conform releveului anexat şi care 
face parte integrantă din documentaţia de licitaţie, situat în satul  
Dobriceni,comuna Stoeneşti,judeţul Vâlcea, proprietate publică a Comunei 
Stoeneşti. 
Oferta va conţine: 

1. Formular de ofertă  
2. Informaţii generale depuse de ofertant ; 
3. Certificat de înregistrare fiscală; 
4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu maxim 30 de 

zile înainte de data stabilită pentru deschiderea ofertelor(dupa caz). 
5. Certificat privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor către bugetul 

general consolidat al statului, emis de D.G.F.P, valabil la data deschiderii 
ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are obligaţii restante faţă 
de bugetul consolidat al statului(dupa caz); 

6. Certificat privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor 
către bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă 
faptul că ofertantul nu are obligaţii restante faţă de bugetul local. 

Oferta financiară va fi prezentată în lei, conţinând preţul minim de pornire pentru 
închiriere, preţul stabilit în anunţul publicitar. 
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Oferta se va redacta în limba română şi va fi predată organizatorului însoţită de 
scrisoare de transmitere a ofertei. 
Documentele de participare la licitaţie se vor introduce într-un plic după care se 
va sigila şi pe care se va scrie:  

1. denumirea şi adresa organizatorului; 
2. menţiunea „Pentru participarea la licitaţia publică deschisă în 

vederea închirierii unui teren de 12,00 mp din din domeniul public 
al comunei Stoenești,județul Vâlcea în    vederea  prestării de servicii,i 
de comerț”(dupa caz); 

3. menţiunea „ A nu se deschide înainte de data de ____________, ora 
________” 

 
Termenul de închidere a depunerii ofertelor 
 
Depunerea ofertelor se va face la sediul organizatorului, până la data de 
_________, ora ________. 
Organizatorul nu va putea primi oferte după această data. 
 
Durata de valabilitate a ofertei 
 
Oferta va fi valabilă pe o perioadă de 60 de zile de la data deschiderii acesteia, 
perioadă în care oferta poate fi acceptată de către organizatorul licitaţiei. 
 
Pasul de licitatie 
Pasul de licitatie se stabileste la 10% din suma de pornire a licitatiei. 
 
Desfăşurarea licitaţiei 
 
Dacă până la data anunţată nu au fost depuse cel puţin două oferte 
corespunzătoare, procedura va fi reluată în aceleaşi condiţii ca la prima 
participare, după minim 7 zile. Dacă şi la cea de-a doua licitaţie, sau la 
următoarele, se prezintă doar o ofertă corespunzătoare, aceasta va fi declarată 
câştigătoare. 
În urma desfăşurării licitaţiei de închiriere, după deschiderea ofertelor, se 
întocmeşte un proces verbal al şedinţei de deschidere semnat de membrii comisiei 
de licitaţie şi de către ofertanţii sau reprezentanţii acestora, prezenţi la şedinţa de 
deschidere. 
Evaluarea ofertelor se face conform documentaţiei de licitaţie aprobată. 
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După evaluare, comisia de licitaţie va întocmi o hotărâre de adjudecare în baza 
căreia se vor înştiinţa ofertanţii cu privire la rezultatul licitaţiei. 
 
Finalizarea licitaţiei şi încheierea contractului 
 
Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au 
respectat dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 
Contestaţiile se depun la sediul administratorului bunurilor în termen de 5 zile de 
la primirea comunicării privind rezultatul licitaţiei. 

Comisia de licitaţie analizează contestaţiile în termen de 5 zile de la data 
primirii acestora şi răspunde în scris contestatarilor. 
Contractul de închiriere se semnează numai după împlinirea termenului de 5 zile 
de la data primirii comunicării privind rezultatul licitaţiei ( în cazul în care nu sunt 
contestaţii). În cazul în care există contestaţii, semnarea contractului de închiriere 
se va face numai după ce au fost rezolvate contestaţiile. 

Închirierea se finalizează cu încheierea unui contract prin care locatorul 
(titularul dreptului de proprietate) transmite locatarului dreptul şi obligaţia de 
exploatare a unui bun cu respectarea specificului acestuia, în schimbul unei chirii, 
care se constituie venit la bugetul local. 
 

Consilier juridic  
Cosma Ioana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti,….iunie 2017 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.46 

 
ANEXA  nr.3 LA H.C.L. NR……./…..iunie 2017 
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JUDETUL VÂLCEA      
PRIMARIA COMUNEI STOENEŞTI  
NR……………/…………. 
 
 

CONTRACT DE INCHIRIERE 
 
CAPITOLUL I 
PARTILE CONTRACTANTE 
 1. Comuna Stoeneşti, cu sediul în comuna Stoeneşti , strada Linia Principala, 
nr.85, judeţul Vâlcea , tel./fax 0250774261,0250774060,reprezentat prin Ec. Ion 
Mateescu - Primar în calitate de Proprietar  
 
Şi 
 2……………………………………….….. cu sediul în……….……………….., 
strada……………….,ORC…………………, CUI………………., cont…………………, deschis 
la ………………., reprezentata de …………………….,posesoare a C.I., seria ………, nr. 
…….., CNP………………., având funcţia de ………………… în calitate de chiriaş , 
 
CAPITOLUL II 
OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Art.1  Obiectul contractului  de inchiriere îl  constituie este un teren din din 
domeniul public al comunei Stoenești,județul Vâlceaîn suprafata totala de 12,00 
mp. Închirierea terenlui în suprafaţă de 12,00mp,  se va face conform releveului 
anexat şi care face parte integrantă la prezentul contract. 
 Imobilul  respectiv este proprietatea publică a Comunei Stoeneşti . 

Art.2 Imobilul este dat în folosinţa chiriaşului in   vederea  prestării de  
servicii de comerț. 
 Art. 3 Predarea primirea obiectului închirierii se face pe baza de proces-
verbal de  predare-primire , anexa la prezentul contract. 
 
CAPITOLUL III 
TERMENUL 
 Art.4 Prezentul contract se încheie pe o perioada de 3(trei) ani , cu începere 
de la data de…………., pana la data de……….. 
 Art.5 La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit   cu acordul 
parţilor , prin act adiţional. 
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CAPITOLUL IV 
PRETUL CHIRIEI,MODALITATI DE PLATA 
 Art.6  Preţul chiriei este stabilit  la …….. lei/an, pentru un tarif  de 
…lei/mp/luna stabilit în şedinţa  de licitaţie din data de ………… (preţul final se 
va stabili în urma licitaţiei publice) 
 Art. 7 Preţul stabilit la art.6 va fi indexat anual cu rata inflaţiei prevăzuta 
,fără a fi necesar acordul explicit ai parţilor contractante. 
 Art. 8 Plata chiriei se va face lunar pana la data de 10 ale lunii  următoare, 
pentru luna precedentă. 
 Art.9 Plata chiriei se  va face prin conturile: 
- contul proprietarului……………….. 
- contul chiriaşului…………………... 
 Art.10  Pentru neplata în termen de 10 zile a preţului locaţiunii după 
trecerea termenului de la art.8, se vor calcula majorări de întârziere conform 
prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare,respectiv 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere. 
 Art.11 Daca întârzierea  virării  sumelor datorate este mai mare de 30 zile 
,fata de termenul scadent  şi daca în aceasta perioada nu este invocata forţa 
majora  sau nu intervine o noua înţelegere  intre parţi, proprietarul poate iniţia  
instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere , cu notificarea 
acestei intenţii de către chiriaş. 
 
CAPITOLUL IV 
DREPTURI ŞI OBLIGATII 
 A. Drepturile şi obligaţiile proprietarului 
 Art.12 Proprietarul prin reprezentanţii săi are dreptul sa inspecteze bunul 
închiriat , sa verifice stadiul  de realizare a investiţilor , precum şi modul în care 
este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii ,verificând respectarea 
obligaţiilor  asumate în limita prevederilor existente în oferta depusa şi ale 
prezentului . 
 Art.13 La încetarea  contractului de închiriere prin ajungere la termen, 
proprietarul are dreptul de a dobândi bunurile rezultate din investiţiile făcute , 
fără drept de despăgubire a chiriaşului . 
 Art. 14 Proprietarul are dreptul sa modifice în mod unilateral partea 
reglementara a contractului de închiriere , cu notificarea prealabila a chiriaşului cu 
30 zile , numai din motive  excepţionale  legate de interesul naţional sau local. 
 Art.15 Proprietarul va preda chiriaşului  imobilul , liber de orice sarcini, pe 
baza  de proces-verbal de predare primire, în care sa va specifica detaliat 

mailto:primaria.stoene%C5%9Fti@yahoo.com


 
 
 

          

                   

CONSILIUL LOCAL AL  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 

suprafaţa , perimetrul , vecinătăţile. Procesul verbal va fi semnat  şi ştampilat  de 
ambele parţi , constituindu-se anexa la prezentul contract . 
Art.16. Proprietarul se obligă sa asigure folosinţa liniştită şi utilă a bunului 
închiriat pe întreaga perioadă a contractului, garantând chiriaşul contra pierderii 
totale sau parţiale a bunului, contra viciilor, tulburării folosinţei. 
B. Drepturile şi obligaţiile chiriaşului 
Art.17. Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe 
răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere, 
Art.18. Chiriaşul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac 
obiectul contractului, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin 
contractul de închiriere. 
Art.19. Chiriaşul se obligă să achite chiria în condiţiile stipulate la capitolul IV din 
prezentul contract. 
Art.20. Pe toată durata închirierii, chiriaşul va suporta toate cheltuielile referitoare 
la utilităţile consumate, respectiv energia electrică,  apă, canalizare, salubritate, 
telefon, încheind în acest sens contracte cu furnizorii de utilităţi. 
Art21. Chiriaşul va realiza lucrările pentru utilităţile necesare, în mod 
independent şi pe cheltuiala sa. 
Art.22. Chiriaşul se obligă să întrebuinţeze obiectul contractului ca un bun 
proprietar şi potrivit destinaţiei prevăzute la art.2 din contract. 
Art.23. Chiriaşul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte 
bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terţe persoane 
juridice sau fizice, decât cu acordul scris al proprietarului, sub sancţiunea nulităţii 
contractului. 
Art.24. Chiriaşul se obligă să obţină toate autorizaţiile legale de funcţionare de la 
organele în drept să le emită, necesare desfăşurării activităţii. 
Art.25. Chiriaşul va permite proprietarului, prin reprezentanţii săi, să inspecteze 
bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în 
care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii, verificând 
respectarea obligaţiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă 
şi ale prezentului contract. 
Art.26. La încheierea perioadei de închiriere, chiriaşul va preda bunul închiriat şi 
investiţia realizată, ce va face parte din domeniul public al Comunei Stoeneşti , 
libere de orice sarcini. 
CAPITOLUL V 
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
Art.27. Pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin contractul de închiriere şi 
caietul de sarcini, partea în culpă datorează penalităţi şi daune interese în 
conformitate cu prevederile legii; 
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Art.28. Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o 
invocă. 
Art.29. în cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în 
prezentul contract invocând forţa majoră, aceasta este obligată să notifice 
celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile de la apariţia motivului invocat, 
începutul şi sfârşitul respectivului caz de forţă majoră. Partea care nu va respecta 
această clauză îşi va asuma toate riscurile şi consecinţele ce decurg. 
Art.30. Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţa 
majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. 
Perioada de executare a contractului de închiriere va fi prelungită cu perioada 
pentru care a fost invocată şi acceptată forţa majoră. 
Art.31. Dacă una dintre părţi reziliază unilateral contractul de închiriere fără justa 
cauză, aceasta va fi ţinută să compenseze daunele ce rezultă. 
Art.32. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una 
dintre părţi în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de 
drept reziliat fără intervenţia vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanţe 
judecătoreşti şi de a pretinde plata de daune interese. 
CAPITOLUL VI 
LITIGII 
Art.33. Părţile vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe cale 
amiabilă a neînţelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de 
închiriere. 
Art.34. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.35 se 
vor soluţiona pe calea instanţelor judecătoreşti de drept comun, potrivit legii. 
 
CAPITOLUL VII 
NOTIFICĂRI 
Art.35. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre 
acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul 
prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
Art.36. În cazul în care ea se va face prin poştă, va fi transmisă, prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la 
data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
Art.37. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în 
prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
Art.38. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă 
nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la 
alineatele precedente. 
CAPITOLUL VIII 
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 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
Art.39. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii: 
a) prin acordul părţilor; 
b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia, în condiţiile legii; 
în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţare unilaterală 
de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriaşului cu 30 de zile înainte; 
în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin reziliere 
unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în 
sarcina chiriaşului; 
în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere, 
după notificarea prealabilă, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile, care nu 
poate fi mai mare decât chiria anuală; 
în cazul în care terenul respectiv va fi revendicat, în conformitate cu legile 
proprietăţii, proprietarul va rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 60 de 
zile, fără acordarea unei despăgubiri; 
datorită întârzierii în plata chiriei în condiţiile prevăzute la art.6; 
h) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului închiriat 
sau a cesiunii contractului de închiriere unei terţe persoane juridice sau fizice, 
fără aprobarea prealabilă a proprietarului. 
Art.40. La încetarea, din orice cauză, inclusiv în cazul schimbării destinaţiei 
terenlui stabilit în conformitate cu prevederile art.2, din contractul de închiriere, 
bunurile ce au făcut obiectul investiţiei vor fi preluate de proprietar, conform 
dispoziţiilor caietului de sarcini. 
Art.41. La încetarea contractului din vina chiriaşului, terenl va fi scos din nou la 
licitaţie fără drept de participare a acestuia. 
CAPITOLUL IX 
 DISPOZIŢII FINALE 
Art. 42. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de 
referinţă: 
a) Legea nr.215/2001 privind administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările si completările ulterioare; 
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) prevederile art. 1410 - 1453 şi 1470 - 1490 cod civil 
Art.44. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act 
adiţional încheiat între părţi şi va constitui anexă la prezentul contract, fiind total 
supus clauzelor economice şi juridice conţinute de acesta. 
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Art.45. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului 
contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a 
chiriaşului. 
Art.46. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte 
integrantă din prezentul contract de închiriere şi reprezintă voinţa părţilor. 
Art.47. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării şi a fost 
încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru proprietar şi 1 (unul) 
pentru chiriaş. 
        
PROPRIETAR,                   CHIRIAŞ, 
 
      
 
       INIŢIATOR  
          PRIMAR                      Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                        Secretar 
                               Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
Stoeneşti,….iunie 2017 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.47 

 
HOTĂRÂREA NR...... 

PRIVITOR LA: aprobarea Nomenclatorului  stradal al comunei Stoenești 
 

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară în data de …06.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 35/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Constantin Gheorghe ,pentru perioada 
iunie-august 2017; 

Luând în dezbatere expunerea de motive, proiectul de hotărâre iniţiat de 
primarul comunei Stoenești  şi raportul de specialitate al Compartimentului juridic 
prin care se propune aprobarea Nomenclatorului  stradal pentru imobilele aflate în 
intravilanul comunei Stoenești și în pentru imobilele cu clădiri/construcții aflate în 
extravilanul localității; 
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Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la 
nr…….06.2017 întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a 
proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, conform procesului-verbal de afișare 
nr……/…../mai 2017; 

În  conformitate cu art.5 alin.(1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și 
publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale art.453 lit.g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările ulterioare, ale HG nr.777/2016 privind structura, organizarea si 
functionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale, precum și 
cu cele ale Ordinului Președintelui ANCPI nr.448/2017 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al 
nomenclaturilor stradale; 

În baza art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu  ………..  voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. – Se aprobă Nomenclatorului  stradal pentru imobilele situate în 
intravilanul comunei Stoenești, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă Nomenclatorului  stradal pentru imobilele cu 
clădiri/construcții situate în extravilanul comunei Stoenești, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Secretarul comunei Stoenești  va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Stoenești, SPCLEP Băile Govora, compartimentului 
Registrul agricol, Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, Compartimentului 
Agricol, precum şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local. 
 
 
      INIŢIATOR  
          PRIMAR                      Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                        Secretar 
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                               Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti,….iunie 2017 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.48 

 
HOTĂRÂREA NR.  

PRIVITOR LA: aprobarea solicitării unei  Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA 
IFN in valoare de 3.967.481 lei, in vederea garantării obligațiilor de plata a 
avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 
proiectului intitulat “ PROIECT INTEGRAT: Înființare sisteme centralizate de 
alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, 
Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 1 – Înființare sistem 
centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești 
si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 2  - Înființare sistem 
centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, 
Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea”, in Comuna Stoenești, Județul 
Vâlcea, in baza contractului de finanțare nerambursabila nr 
C0720AM00021644000390/14.06.2017 încheiat cu AFIR, finanțat  prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala – submăsura 7.2 – Investiții in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica 
 
 

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
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şedinţa ordinară în data de …06.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 35/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Constantin Gheorghe ,pentru perioada 
iunie-august 2017; 

            Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului 
comunei Stoeneşti ,  înregistrata sub nr…….06.2017 şi Raportul de specialitate al 
Compartimentului Achizitii publice si resurse umane   prin care se propune aprobarea 
solicitării unei  scrisorii de garanție din partea FONDULUI NATIONAL DE GARANTIE A 
CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE  MICI SI MIJLOCII S.A.- IFN(FNGCIMM - 
S.A.-IFN) in suma de 3.967.481 lei in vederea garantării in procent de  100% a 
obligației de plata a avansului de 3.967.481 lei  în din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea  Proiectului  „ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE 
ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, 
NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA” 
finanțat  prin Programul National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții 
in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica; 

Ținând cont de valorea   de   investiţie   a   proiectului intitulat “ PROIECT 
INTEGRAT: Infiintare sisteme centralizate de aplimentare cu apa si canalizare 
menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, Comuna 
Stoenesti, judetul Valcea Actiunea 1 – Infiintare sistem centralizat de alimentare cu 
apa in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, Comuna Stoenesti, 
judetul Valcea Actiunea 2  - Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera in 
satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, Comuna Stoenesti, judetul 
Valcea ”, in Comuna Stoenesti, Judetul Valcea, cu o valoare totala de 13.803.085,36 
lei din care: 11.335.657,74 lei valoare eligibila si 2.467.427,62 lei valoare neeligibila, in 
baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720AM00021644000390/14.06.2017 incheiat cu AFIR; 

 Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la 
nr…….06.2017 întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 
 Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a 
proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(b) din Legea 
nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare coroborate cu prevederile OUG nr.64/2009 privind 
gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru 
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obiectivul convergenta,cu modificările şi completările ulterioare,HG nr.218/2012 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței 
de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.45, alin.2,lit.(b) şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi împotrivă, adoptă 
următoarea 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1.- Se aproba valoarea de investiţie a proiectului  cu o valoare totala de 
13.803.085,36 lei din care: 11.335.657,74 lei valoare eligibila si 2.467.427,62 lei valoare 
neeligibila, in baza contractului de finanțare nerambursabila nr. 
C0720AM00021644000390/14.06.2017 încheiat cu AFIR .  

Art. 2.- Se aproba solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA 
IFN in valoare de 3.967.481 lei, in vederea garantării obligațiilor de plata a 
avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea 
proiectului intitulat “ PROIECT INTEGRAT: Înființare sisteme centralizate de 
alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, 
Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 1 – Înființare sistem 
centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești 
si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 2  - Înființare sistem 
centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, 
Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea”, in Comuna Stoenești, Județul 
Vâlcea, in baza contractului de finanțare nerambursabila nr 
C0720AM00021644000390/14.06.2017 încheiat cu AFIR, finanțat  prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala – submăsura 7.2 – Investiții in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica. 

Art.2.- Se împuternicește d-nul Dumbravă  Gheorghe,in calitate de primar al 
comunei Stoeneşti,județul Vâlcea  , cetatean roman, născut la data de 28.07.1964    
in orasul Brezoi , cu domiciliul în  Comuna Stoenești , Județul  Vâlcea , posesor al 
C.I. seria VX nr.525187,liberat de SPCLEP Băile Govora , la data de 07.08.2013  , 
CNP 1640728386047  sa reprezinte Comuna Stoenești  in relatia cu FONDUL 
NATIONAL DE GARANTIE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE  MICI SI 
MIJLOCII S.A.- IFN(FNGCIMM - S.A.-IFN) in derularea Proiectului. 
   Art.3. - Primarul comunei Stoenești va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate si 
Compartimentului Achiziţii publice și resurse umane , iar secretarul comunei va 
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asigura comunicarea actului administrativ  Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea 
în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Stoenești,   
compartimentelor responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Local. 
   
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă                     SECRETAR 
                                                                                                Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
Stoeneşti, … iunie 2017 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.49 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA:  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „EXTINDERE 

CLADIRE PRIMARIA  COMUNEI  STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și 
realizării Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție 

 
  

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară în data de …06.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 35/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Constantin Gheorghe ,pentru perioada 
iunie-august 2017; 

Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului 
comunei Stoeneşti   înregistrata sub nr………../…….06.2017  si Raportul de 
specialitate al Compartimentul Achiziții publice şi resurse umane prin care  
propune  aprobarea realizării obiectivului de investiţii    „EXTINDERE CLADIRE 
PRIMARIA  COMUNEI  STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării 
Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție,precum și 
împuternicirea primarului comunei Stoenești să semneze contractul pentru 
întocmirea documentației menționata mai sus,inclusiv a contractului de 
consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile 
publice,cu modificările și completările ulterioare ; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
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 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat la 
nr………/…….06.2017  întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a 
proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu prevederile  art.36, alin.2, lit.(b) şi lit.(d) , alin.4, lit.(d) şi 
alin.6, lit.(a), pct.14, 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; 
 În baza art.45, alin.2,  şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu …..voturi pentru și voturi….. împotriva  , adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1  Se aproba  realizarea   obiectivului de investiţii  „EXTINDERE CLADIRE 

PRIMARIA  COMUNEI  STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării 
Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție . 

Art.2.Se împuternicește domnul Dumbravă  Gheorghe,in calitate de primar și 
de ordonator principal de credite  al comunei Stoeneşti,județul Vâlcea, cetățean 
roman, născut la data de 28.07.1964    in orașul Brezoi , cu domiciliul în  Comuna 
Stoenești , Județul  Vâlcea , posesor al C.I. seria VX nr.525187,liberat de SPCLEP 
Băile Govora , la data de 07.08.2013 , CNP 1640728386047,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. 

Art.3. Primarul comunei Stoeneşti şi compartimentele Contabilitate  şi 
Achizitii Publice şi resurse umane  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre iar  
secretarul comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  Instituţiei 
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate . 

 
        

   INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă                     SECRETAR 
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                                                                                                Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … iunie 2017 
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