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web site: www.primaria-stoenesti.ro 

LEGISLATURA A-VII-A       PROIECT NR.52 
 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: validarea rectificării bugetului local al comunei Stoenești pentru 
anul 2018, aprobată prin Dispoziţia primarului comunei Stoenești nr.208/09 

octombrie 2018 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….10.2018, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/31 august 2018 , a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru 
perioada septembrie-noiembrie 2018; 

         Luând în dezbatere expunerea de motive, proiectul de hotărâre iniţiat de 
primarul comunei Stoenești şi raportul de specialitate al Compartimentului 
contabilitate prin care se propune validarea rectificării bugetului local al comunei 
Stoenești pentru anul 2018, aprobată prin Dispoziţia primarului comunei Stoenești 
208/09 octombrie 2018; 
  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…….10.2018 întocmit de secretarul comunei Stoeneşti ; 
 În conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
cele ale art.36, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 

 

 Articol unic -  Se validează rectificarea bugetului local al comunei Stoenești 
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 pentru anul 2018, aprobată prin Dispoziţia primarului comunei Stoenești 
nr.208/09 octombrie 2018 . 
 

    INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă                     SECRETAR 
                                                             Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … octombrie  2018 
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LEGISLATURA A-VII-A PROIECT NR.53 

HOTĂRÂREA NR….. 
PRIVITOR LA : alocarea sumei de 5.000 lei din fondul de rezerva bugetara 
constituit în bugetul local pentru sprijinirea doamnei Braica Elena,persoana 

aflata în situație de extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor 
efectuate cu inmormantarea fiului său Braica Gheorghe 

 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de….10.2018, la care participă un număr de … consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 41/31 august 2018 , a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru 
perioada septembrie-noiembrie 2018; 

Luând in discuţie Proiectul de  hotărâre,  Expunerea  de  motive  a 
Primarului comunei  Stoeneşti  ,  înregistrata  sub   nr…..10.2018 si   
Raportul de specialitate compartimentului Asistenta sociala prin care 
propune alocarea sumei de 5.000 lei din fondul de rezerva bugetara 
constituit în bugetul local pentru sprijinirea doamnei Braica Elena,persoana 
aflata în situație de extrema dificultate,pentru acoperirea cheltuielilor 
efectuate cu inmormantarea fiului său Braica Gheorghe; 

Ținând cont de ancheta sociala întocmita de compartimentul Asistenta 
sociala înregistrata la nr……../……10.2018 din care rezulta ca doamnei 
Braica Elena,persoana aflata în situație de extrema dificultate, are nevoie de 
acordarea unui sprijin financiar in suma de 5.000 lei pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate cu inmormantarea fiului său Braica Gheorghe,avand in 
vedere ca nu are alte surse de venit; 

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…….10.2018 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.15 și art.36 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și 
completările ulterioare,coroborate cu art.36, alin.4,lit.(a) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
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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 

1. - Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din fondul de rezerva 
bugetara constituit în bugetul local pentru sprijinirea  doamnei Braica 
Elena,persoana aflata în situație de extrema dificultate, pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate cu inmormantarea fiului său Braica Gheorghe. 

Art.2. – Doamna Braica Elena,are obligația ca în termen de 3 luni de la 
adoptarea hotărârii să prezinte dovada utilizării sumei încasate conform 
destinației stabilite la art.1. 

Art.3. - 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 și pe site-ul instituției. 

 
INITIATOR 

PRIMAR Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă SECRETAR 

Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 

Stoeneşti, … octombrie 2018 
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