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LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.50 
 
 

HOTĂRÂREA NR….. 
PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 

2016 
 
 

 
Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  

şedinţa ordinară din data de….12.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local  
a fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada 
decembrie 2016-februarie 2017; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Expunerea  de  motive  a  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrata  sub  nr…..12.2016 si  Raportul  
de  specialitate  al compartimentului contabilitate prin care propune 
rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr…../12.2016  prin care doamna 
Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al primarului  
comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

Ținând cont de adresa  nr……./…….2016  a Administrației Finantelor 
Publice 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…….12.2016 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.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; 
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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 2016, conform anexei ,ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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, … decembrie   2016 
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LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.50 
 

ANEXA LA H.C.L.NR………./…… decembrie 2016 
Privind : aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 

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 
Cap.65 02 Invatamant 
Art.10 cheltuieli de personal 

  +97,00 
   
   
  + 50,00 
 
 
 + 15,00 
 
 
+  35,00 
 
 
 
+ 140,00 
 
 
 
- 2,75 
 
 
 
 
 
+ 35,00 
  
 

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

 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă                     SECRETAR 
                                                                                               Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
Stoeneşti, … decembrie  2016 
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LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.50 
HOTĂRÂREA NR. ……. 

PRIVITOR LA: 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 
 
 

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară din data de….12.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 42/28 noiembrie 2016 a Consiliului Local  
a fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Cioacă Ion ,pentru perioada 
decembrie 2016-februarie 2017; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Expunerea  de  motive  a  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrata  sub  nr…..12.2016 si  Raportul  
de  specialitate  al Compartimentului Achiziții Publice şi Resurse umane   prin 
care propune 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; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr……...12.2016 prin care 
Compartimentul Achiziții Publice şi Resurse umane  prin care se propune 
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; 

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 
lanr…….12.2016  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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 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;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

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 necesitatea si oportunitatea realizării obiectivului de 
investiții „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA STOENEȘTI ,JUDEȚUL VÂLCEA ”, denumit în continuare Proiectul.  

Art. 2. – Se aproba suportarea din bugetul local al comunei Stoenești, 
județul Vâlcea a cheltuielilor aferente serviciilor de proiectare si consultanta 
urmând ca acestea sa fie recuperate in cazul finanțării investiției (cheltuieli 
eligibile in cadrul PNDR).  

Art. 3. – Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure 
veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o 
perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul 
Proiectului. 

Art. 4. – Agentii economici deserviti de Proiect, precum si demonstrarea 
necesitatii si oportunitatii demararii acestei investitii, sunt cuprinse in anexa, 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5.- Reprezentantul legal al Comunei Stoenești este  Dumbravă  
Gheorghe,in calitate de primar și de ordonator principal de credite  al comunei 
Stoeneşti,judetul Vâlcea, cetatean roman, nascut la data de 28.07.1964    in 
orasul Brezoi , cu domiciliul în  Comuna Stoenești , Județul  Vâlcea , posesor al 
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C.I. seria VX nr.525187,liberat de SPCLEP Băile Govora , la data de 07.08.2013  
, CNP 1640728386047 . 

Art.5.- Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achiziții 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, 
structurii responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare,precum şi pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
     
     INIŢIATOR 
       PRIMAR          Avizează pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă      Secretar 

Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, …..decembrie 2016 

 
 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI 

……………………………… 
PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ………………………………………… NR. …/20… 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 
procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii …/…/20 ….  
2 Comunicarea către primarul comunei1+4) …/…/20 ….  
3 Comunicarea către prefectul județului1+4) …/…/20 ….  
4 Aducerea la cunoștință publică2+3+5) …/…/20 ….  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) …/…/20 ….  

6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3) …/…/20 
….  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: 

1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 
primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în 
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data 
aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 

4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   a) primarului unității administrativ-teritoriale; 
   b) prefectului județului.” 
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință 

publică prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale.” 
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LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.50 
 

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr………./…….decembrie 2016 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII INVESTITIEI PRECUM SI POTENTIALUL 
ECONOMIC AL ACESTEIA 

Consiliul Local al Comunei Stoenesti, hotaraste realizarea unui proiect care sa trateze 
modernizarea unor drumuri de interes local in satele Stoenesti, Barlogu, Suseni, Dobriceni si 
Gruieri din comuna Stoenesti, judetul Valcea. Proiectul pentru care se doreste finantarea si 
implementarea acestuia, trateaza lucrarile pentru modernizarea urmatoarelor drumuri: 

Nr. 
Crt.  Denumire drum  Satul  

 
Lungime estimata  

(m) 
0 1 2 3 

1.  Drum satesc poz. 159  Barlogu  966  
2.  Drum comunal DC 160 B Stoenesti 1599 

3.  Drum comunal DC 125- 
Tronson I  Gruieri  1468 

4.  Drum comunal DC 125- 
Tronson II Suseni 425 

5.  Drum comunal DC 125- 
Tronson III Suseni 286 

6.  Drum comunal DC 125 A Suseni, Dobriceni  1299 
Total 6043  

Pentru promovarea in vederea finantarii si executarii acestei investitii, in afara de situatia 
actuala din punct de vedere tehnic, s-au avut in vedere si principiile de prioritizare stabilite prin 
Ghidul de Finantare pentru Submasura 7.2 ‐ Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii 
de baza la scara mica si criteriile de eligibilitate care determina necesitatea realizarii in cel mai scurt 
timp posibil a acestor lucrari, astfel:  

I. PRINCIPII DE PRIORITIZARE 

1. PRINCIPII GENERALE: 

1.1. PRINCIPIUL GRADULUI DE ACOPERIRE A POPULATIEI DESERVITE: 

1.1.1. Proiecte care deservesc localitati cu o populatie cat mai mare: 

 Conform Rezultatului final al recensamantului populatiei si locuintelor din anul 2011- Tabelul 
nr. 3 “Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta-judete municipii, orase, comune”, coloana nr. 1, 
Anexa nr.7, pozitia 16078, in comuna Stoenesti exista un numar de 3409 locuitori. 

1.1.2. Proiecte care deservesc direct cat mai multi locuitori din cadrul comunei: 
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Investia vizata pentru care se doreste finantarea si implementarea acesteia, trateaza lucrarile 
pentru modernizarea urmatoarelor drumuri: 

Nr. 
Crt.  Denumire drum  

Descriere drumuri in 
functie de clasificarea 

acestora 

 
Lungime estimata  

(m) 
0 1 2 3 

7.  Drum satesc  Drum vicinal  966  
8.  Drum comunal DC 160 B Drum comunal  1599 

9.  Drum comunal DC 125- 
Tronson I  Drum comunal 1468 

10.  Drum comunal DC 125- 
Tronson II Drum comunal 425 

11.  Drum comunal DC 125- 
Tronson III Drum comunal 286 

12.  Drum comunal DC 125 A Drum comunal 1299 
Total 6043  

Pentru indeplinirea acestui criteriu si calculul punctajului in cadrul programului se va face raportul 
dintre suma numarului total de kilometri propusi prin proiect si suma numarului total de kilometri de 
drumuri de interes local existenti in comuna folosind specificatiile de mai jos si datele investitiei:  

- Ncu km prop – nr. km de drum comunal din proiect ce se constituie ca singura cale de acces intre 
cele doua localitati, apartinand aceleiasi comune = 0 km; 

- Nc km prop – nr. km de drum comunal din proiect = 5,077 km; 

- Ns km prop – nr. km de drum vicinal, strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, 
ulita din proiect = 0,966 km; 

- N km exist. - suma numarului total de kilometri de drumuri de interes local (comunale, vicinale, 
strazi) existenti in comuna, conform inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei = 67,415 km. 

2. PRINCIPII SPECIFICE: 

2.1. PRINCIPIUL CONECTIVITATII IN VEDEREA ASIGURARII LEGATURII CU 
PRINCIPALELE CAI RUTIERE SI ALTE CAI DE TRANSPORT: 

2.1.1. Investitii in infrastructura de drumuri care asigura legatura cu principalele cai 
rutiere si / sau feroviare si / sau cai navigabile: 

a. Legatura cu drumuri nationale: In cadrul proiectului, Drumul satesc Poz159 face 
legatura cu drumul national DN 67 - Drobeta Turnu Severin (DN 6) - Târgu Jiu - Horezu 
-Râmnicu Vâlcea (Varianta Sud) - Goranu (DN 7)   care se regaseste la pozitia 186 in 
Anexa Nr.1 - Reteaua de drumuri nationale din judetul Valcea, conform Hotararii 
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Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor 
publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice din 22.06.2000; 

b. Legatura cu drumuri judetene: In cadrul proiectului drumul comunal DC 160 B face 
legatura cu drumul judetean DJ 646A - Stoenesti (DN 67) - Dobriceni - Barbatesti - 
Costesti care se regaseste in ANEXA Nr. 2.40 - Reteaua de drumuri judetene din 
judetul Valcea, la pozitia 10, conform Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind 
aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate 
privata deschise circulatiei publice din 22.06.2000. 

c. Drumuri comunale: In cadrul proiectului drumul comunal DC 125 Tronson I si DC 125 
Tronson II  fac legatura cu drumul comunal DC 160 A conform inventarului domuniului 
public al comunei Stoenesti cu modificarile si completarile ulterioare supuse controlului de 
legalitate.     

d. Cai feroviare, cai navigabile: nu este cazul. 

2.1.2. Proiecte care prevad cai de acces cu rol multiplu: 

a. acces direct in zone cu potential economic: Conform „Studiului privind stabilirea 
potentialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale”, Anexa 8 la ghidul Solicitantului 
pentru Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara 
mica, comuna Stoenesti se regaseste in TABELUL IERARHIA COMUNELOR IN FUNCTIE DE 
POTENTIALUL SOCIO-ECONOMIC DE DEZVOLTARE la pozitia 2035 cu coeficientul  
0,4051. 

b. acces direct la zonele cu potential turistic: – Din punct de vedere al potentialului 
turistic Comuna Stoenesti nu se regaseste in anexele din Ordonanta de urgenta nr. 
142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a 
zone cu resurse turistice, aprobata prin Legea nr. 190/2009.  

c. acces direct la investitii sociale si de interes public: Alegerea drumurilor din cadrul 
proiectului a fost facuta astfel incat sa fie asigurat accesul direct la cat mai multe obiective 
sociale si de interes public, acestea fiind prezentate centralizat in tabelul de mai jos: 

Tabel centralizator obiective sociale si de interes public: 

Nr. 
Crt.  

Denumire obiectiv socio-
economic  Satul Deservit direct de 

drumul/sat 
0 1 2 3 

1.  Biserica Sfintii Imparati 
Constantin si Elena   Stoenesti  Drumul comunal DC 

160 B 

2.  Cimitir satesc  Stoenesti Drumul comunal DC 
160 B 

3.  Camin Cultural  Stoenesti Drumul comunal DC 
160 B 
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4.  Biserica Sfantul Nicolae Suseni  Drumul comunal DC 
125 A 

5.  Cimitir satesc Suseni Drumul comunal DC 
125 A 

6.  Cimitir satesc Suseni Drum comunal DC 
125 Tronson II  

 

d. accesibilizarea directa a altor investitii finantate din fonduri europene: Investiile 
private finantate din fonduri europene accesibilizate direct prin proiect sunt prezentate in 
tabelul de mai jos: 

II. ALTE CRITERII CARE DETERMINA NECESISTATEA SI OPORTUNITATEA REALIZARII 
INVESTITIEI  

1. CRITERIUL ACCESULUI DIRECT LA OBIECTIVELE ECONOMICE: 

Prin acest proiect se va asigura atat dezvoltrea economica a operatorilor existenti pe raza comunei cat 
si investitiile noi. Operatorii economici deserviti direct de proiect precum si activitatea desfasurata de 
acestia este prezentata centralizat in tabelul de mai jos:  

Nr. 
Crt.  

Denumire agent 
economic   

Adresa Activitatea 
desfasurata  

Cod CAEN  Deservit 
direct de 

drumul/sat  

0 1 2 3 4 5 

1.  Minimarket 
Annabella 

Sat Stoenesti comert 4711 DC 160 B 
Stoenesti 

2.  II POPA PETRE Sat Stoenesti comert 4711 DC 160 B 
Stoenesti 

3.  SC ADIGRA SRL Sat SToenesti comert 4711 DC 160 B 
Stoenesti 

4.  II GHEORGHE 
ADELUTA 

Sat Stoenesti comert 4711 DC 160 B 
Stoenesti 

5.  II MANU ION Sat Gruieri agricultura 0124 DC 125 
Tronson 1 
Gruieri 

6.  II DUMITRESCU 
REMUS 

Sat Gruieri Plante 
medicinale 

0128 DC 125 
Tronson 1 
Gruieri 
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7.  PFA CRETAN 
DANIELA 

Sat Gruieri agricultura 0124 DC 125 
Tronson 1 
Gruieri 

8.  PFA OARGA 
NICOLAE 

Sat Gruieri agricultura 0124 DC 125 
Tronson 1 
Gruieri 

9.  PFA TANASE 
GHEORGHE 
CRISTIAN 

Sat Suseni Agricultura 0124 DC 125 
Tronson III 
Suseni 

10.  PFA PELESCA 
FELICIA 

Sat Suseni agricultura 0124 DC 125 A 
Suseni 

11.  PFA VADUVA 
VASILE 

Sat Suseni agricultura 0124 DC 125 A 
Suseni 

12.  SC IULI & ALY SRL Sat Suseni comert 4711 DC 125 A 
Suseni 

13.  PFA ILIESCU 
COSMIN 
GHEORGHE 

Sat Suseni agricultura 0124 DC 125 A 
Suseni 

 

2. CRITERIUL INCADRARII PROIECTULUI IN STRATEGIA DE DEZVOLTARE: 

Strategia de Dezvoltare economico-sociala a comunei Stoenesti, judetul Valcea 2015-2020 
urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu 
obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2014 - 2020. Acesta vizeaza "reducerea cat mai 
rapida a disparitatilor de dezvoltare socio - economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii 
Europene". 

Prezentul proiect se regaseste si in Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei 
Stoenesti, judetul Valcea 2015-2020 aprobata de Consiliul Local al Comunei Stoenesti prin HCL nr. 
27/22.05.2015. 

Activitatile propuse in prezentul proiect sunt orientate astfel incat sa corespunda cat mai 
multor obiective ale PNDR:  

 Imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia rurala si stoparea fenomenului de 
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban; 

 Dezvoltarea infrastructurii rurale de baza ca preconditie pentru atragerea investitiilor in 
zonele rurale si crearea de noi locuri de munca si implicit la dezvoltarea spatiului rural. 
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Toate datele descrise mai sus impreuna cu criteriile si considerentele care 
motiveaza modernizarea drumurilor de interes local in satele Stoenesti, Barlogu, Suseni, 
Dobriceni si Gruieri, din comuna Stoenesti demonstreaza necesitatea, oportunitatea si 
potentialul economic al acestei investitii. Acestea stau la baza fundamentarii si demararii 
investitiei. 

     INIŢIATOR 
       PRIMAR          Avizează pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă      Secretar 

Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, …..decembrie 2016 
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