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LEGISLATURA A-VII-A                                                   PROIECT NR.84 
HOTĂRÂREA NR. 

PRIVITOR LA: modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti nr.69/22.10.2017  privitor la stabilirea nivelului 

impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 
  

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de  ……..12.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 74/21.11.2017 a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Tufeanu Marian ,pentru 
perioada decembrie 2017-februarie 2018; 

Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a 
Primarului comunei Stoeneşti ,  înregistrata sub nr……./……12.2017  si 
Raportul de specialitate al compartimentului Impozite şi Taxe locale  prin 
care propune modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti nr. 69/22.10.2017 privitor la stabilirea nivelului 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018,ca urmare a modificarii 
anexelor utilizate la calcului impozitului pe mijloacele de transport conform 
OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal,care se vor aplica începand cu 01 ianuarie 2018; 
  Având în vedere referatul înregistrat la nr………../……..2017 prin care 
doamna Mănoiu Florina,referent-agent fiscal  în aparatul de specialitate al 
primarului  comunei Stoeneşti propune  modificarea si completarea 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Stoeneşti nr.69/22.10.2017  privitor la 
stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018, ca 
urmare a modificarii anexelor utilizate la calcului impozitului pe mijloacele 
de transport conform OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,care se vor aplica începand cu 01 
ianuarie 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………./………..12.2017 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; 
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Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată 
prin Legea nr 199/1997; 
 Având în vedere prevederile: 
- art. 36, alin. 2, lit.(b) şi alin. 4, lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 20, alin.1, lit.(b) şi art.30  din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  pct.94 și pct.95 din OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale 
bugetului local pentru anul 2018  în scopul asigurării finanţării cheltuielilor 
publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, 
pe de altă parte; 

În baza art.45, alin.2, lit.(c) 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 aproba modificarea si completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Stoeneşti nr.69/22.10.2017  privitor la stabilirea nivelului 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018, după cum urmează: 

1)La Cap.III-Calcul impozitului, alineatul 5,tabelul se modifica și va 
avea următorul cuprins:” 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Impozitul (in lei/an) 
Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 
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I doua axe 

  1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai 
mica de 13 tone 0 142 

  2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai 
mica de 14 tone 142 395 

  3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai 
mica de 15 tone 395 555 

  4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai 
mica de 18 tone 555 1257 

  5 Masa de cel putin 18 tone 555 1257 
II 3 axe 

  1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai 
mica de 17 tone 142 248 

  2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai 
mica de 19 tone 248 509 

  3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai 
mica de 21 tone 509 661 

  4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai 
mica de 23 tone 661 1019 

  5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone 1019 1583 

  6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
mica de 26 tone 1019 1583 

  7 Masa de cel putin 26 tone 1019 1583 
III 4 axe 

  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone 661 670 

  2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
mica de 27 tone 670 1046 

  3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai 
mica de 29 tone 1046 1661 

  4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai 
mica de 31 tone 1661 2464 

  5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai 
mica de 32 tone 1661 2464 

  6 Masa de cel putin 32 tone 1661 2464“ 
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  ”; 
2)La Cap.III-Calcul impozitului, alineatul 6,tabelul se modifica și va 

avea următorul cuprins:”  

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Impozitul (in lei/an) 
Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

I 2+1 axe 

  1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai 
mica de 14 tone 0 0 

  2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai 
mica de 16 tone 0 0 

  3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai 
mica de 18 tone 0 64 

  4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai 
mica de 20 tone 64 147 

  5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai 
mica de 22 tone 147 344 

  6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai 
mica de 23 tone 344 445 

  7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone 445 803 

  8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
mica de 28 tone 803 1408 

  9 Masa de cel putin 28 tone 803 1408 
II 2+2 axe 

  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone 138 321 

  2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
mica de 26 tone 321 528 

  3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai 
mica de 28 tone 528 775 
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  4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai 
mica de 29 tone 775 936 

  5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai 
mica de 31 tone 936 1537 

  6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai 
mica de 33 tone 1537 2133 

  7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai 
mica de 36 tone 2133 3239 

  8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone 2133 3239 

  9 Masa de cel putin 38 tone 2133 3239 
III 2+3 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone 1698 2363 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone 2363 3211 

  3 Masa de cel putin 40 tone 2363 3211 
 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Impozitul (in lei/an) 
Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

IV 3+2 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone 1500 2083 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone 2083 2881 

  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai 
mica de 44 tone 2881 4262 

  4 Masa de cel putin 44 tone 2881 4262 
V 3+3 axe 
  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai 853 1032 
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mica de 38 tone 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone 1032 1542 

  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai 
mica de 44 tone 1542 2454 

  4 Masa de cel putin 44 tone 1542 2454“ 
”; 
Art. 2. (1)- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Stoenești nr.69/22.10.2017  privitor la stabilirea nivelului 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 rămân neschimbate 

 Art.3. Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire 
a prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate şi 
Impozite şi Taxe Locale, 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, …decembrie 2017 
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LEGISLATURA A-VII-A       PROIECT NR.85 
 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Stoeneşti în  Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru 
anul școlar 2017-2018 

 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de  ……..12.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 74/21.11.2017 a Consiliului Local  a 
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Tufeanu Marian ,pentru 
perioada decembrie 2017-februarie 2018; 

Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a 
Primarului comunei Stoeneşti ,  înregistrata sub nr……../….12.2017 si 
Raportul de specialitate al Compartimentului juridic   prin care propune 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 
2017-2018,ca urmare a demisiei doamnei Stefanescu Elena-Liliana,din 
functia de consilier local;  

Având în vedere adresa referatul nr………/…..12.2017 prin care 
Compartimentului juridic   prin care propune desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  Consiliul de Administraţie al Scolii 
Gimnaziale Stoeneşt pentru anul școlar 2017-2018; 
   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……../…..12.2017  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.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011-
Legea educației naționale,cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale art.4 alin. (1) lit. c) din Anexa la Ordinul Ministerului 
Educației Naționale nr.4619/2014   pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de 
invatamant preuniversitar, 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 
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completările ulterioare, cu …… voturi pentru şi ….. voturi împotriva , 
adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art. 1 Se aprobă desemnarea domnului(doamnei) ……….…,consilier 
local,ca reprezentant al Consiliului Local Stoeneşti  în Consiliul de 
Administraţie al Scolii  Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 2017-2018  . 

Art. 2 Începând cu data prezentei isi incetează aplicabilitatea 
Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.63/26.12.2017 privitor 
la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Stoeneşti în  
Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul școlar 
2017-2018. 
 Art. 3 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire 
a prezentei hotărâri, iar secretarul comunei va asigura comunicarea 
acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti, unităţilor şcolare  de 
pe raza localităţii Stoeneşti,persoanei nominalizate şi aducerea la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local. 
 
 
          INIŢIATOR  
           PRIMAR                         Avizează pentru legalitate 
   Gheorghe Dumbravă                                             Secretar 
                                   Jr.Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti,….decembrie 2017 
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