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LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.21 
 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: alegerea preşedintelui de şedinţa pentru perioada  

septembrie-noiembrie  2016 
 
 

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară din data de …08.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 4/25 iunie 2016 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleţ Valeriu ,pentru perioada iunie-
august  2016; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr…./…08.2016   prin care 
secretarul comunei  Stoeneşti  propune  desemnarea  preşedintelui  de  şedinţă  
pentru  perioada septembrie-noiembrie  2016 ; 

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……../…..08.2016 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 art.35, alin.1 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 împotriva …., adoptă următoarea , 
adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se alege domnul(doamna) consilier local …………….,preşedinte de 
şedinţă  pentru       perioada  septembrie-noiembrie  2016,  care  va  conduce  
şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta. 

Art.2.Domnul(doamna)  …………….  îşi  va  desfăşura  activitatea  în 
conformitate cu   prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică 
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locală, republicată,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare,   ale   
Regulamentului   de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Stoeneşti şi cu 
legislaţia în vigoare. 

Art.3. Secretarul comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate si  domnului(doamnei) ……………… şi aducerea la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul Consiliului Local. 
 
 
    INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă           SECRETAR 
                                                                            Pentru secretar 
            Consilier juridic  
                                                                               Cosma Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … august 2016 
 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.22 
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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….08.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 4/25 iunie 2016 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleţ Valeriu ,pentru perioada iunie-
august  2016; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Expunerea  de  motive  a  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrata  sub  nr…..08.2016 si  Raportul  
de  specialitate  al compartimentului contabilitate prin care propune 
rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr….08.2016  prin care doamna 
Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al primarului  
comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

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…….08.2016 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; 

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  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 
                                                                            Pentru secretar 
            Consilier juridic  
                                                                               Cosma Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … august 2016 
 
 
 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.22 

 
 

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

 

SUMA 
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI SUMA 
-mii lei- 

Excedent bugetar + 200 ,00  
Cap.84.02 Transporturi 

Art.71 cheltuieli capital 
Al.710101 Constructii 

-Asternere covor bituminos pe 
drumul comunal DC 125(DJ 

646A-Dobriceni-Gruieri-Suseni) 
400 ml 

-Asternere covor bituminos pe 
drumul comunal DC125A( 
DJ646A-Dobriceni-Gruieri-
Suseni- DJ 646A) 1650 ml 

-Asternere covor bituminos  pe 
drum satesc  pe o lungime de 

150 ml in satul 
Stoenesti 

 

 
+200,00 

 
 
 
 
 
 

TOTAL 
VENITURI 

+ 200,00 TOTAL CHELTUIELI +  200,00 
 

 
 
    INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă           SECRETAR 
                                                                            Pentru secretar 
            Consilier juridic  
                                                                               Cosma Ioan 
 
 
 
 
Stoeneşti, … august 2016 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.23 

 
 

HOTĂRÂREA NR….. 
PRIVITOR LA : aprobarea rezilierii  Contractului de închiriere a pajiștilor 

comunale în suprafața de 400 ha din domeniul privat al comunei 
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Stoenești,compusa din trupurile:Borlești,Gherman, Metoc, Jgheab,Rusor, 
Pietricea,Fîntanele-Scaunel, Mancu Izvoare, Lespezi, Ionașcu, Clinul Bogdanului, 
încheiat cu Asociația Crescătorilor de Taurine Ciocârlia-Stoenești,înregistrat sub 

nr.3196/05.05.2014  

 
 
Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  

şedinţa ordinară din data de….08.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 4/25 iunie 2016 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleţ Valeriu ,pentru perioada iunie-
august  2016; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Expunerea  de  motive  a  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrata  sub  nr…..08.2016 si  Raportul  
de  specialitate  al compartimentului juridic  prin care propune aprobarea 
rezilierii  Contractului de inchiriere a pajiștilor comunale în suprafața de 400 ha 
din domeniul privat al comunei Stoenești,compusa din trupurile:Borlești, 
Gherman,Metoc,Jgheab,Rusor,Pietricea,Fîntanele-Scaunel, Mancu Izvoare, 
Lespezi, Ionașcu,Clinul Bogdanului, încheiat cu Asociația Crescătorilor de 
Taurine Ciocârlia-Stoenești,înregistrat sub nr.3196/05.05.2014 ; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr….08.2016  prin care domnul 
Cosma Ioan-consilier juridic în aparatul de specialitate al primarului  comunei 
Stoeneşti propune aprobarea rezilierii  Contractului de inchiriere a pajistilor 
comunale în suprafața de 400 ha din domeniul privat al comunei 
Stoenești,compusa din trupurile: Borlești, Gherman,Metoc, 
Jgheab,Rusor,Pietricea, Fîntanele-Scaunel,Mancu Izvoare,Lespezi,Ionașcu,Clinul 
Bogdanului, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Taurine Ciocârlia-
Stoenești,înregistrat sub nr.3196/05.05.2014 ca urmare a neachitarii de catre 
asociației a chiriei in termenele stabilite,fiind aplicabile prevederile art.IV,pct.5 
din contract mai susmenționat; 

Văzând notificarea înregistrata sub nr.4503/22.06.2016 prin care Asociației 
Crescătorilor de Taurine Ciocârlia-Stoenești i sa pus in vedere sa achite,pana in 
data de 15 iulie 2016, suma totala de 76.193,5 lei reprezentând chirii neachitate 
si penalități de întârziere ,sume care nu au fost plătite; 

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…….08.2016 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; 

Ținând cont de prevederile art.IV,pct.5 și art.IX,lit.(e) și lit.(h) din 
Contractului de închiriere înregistrat sub nr.3196/05.05.2014; 

În conformitate cu  prevederile art.36, alin.2,lit.(c),alin.5, lit.(a)  și alin.9 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.45, alin.3 și 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  rezilierea  Contractului de închiriere a pajiștilor 
comunale în suprafața de 400 ha din domeniul privat al comunei 
Stoenești,compusa  din trupurile: Borlești,Gherman ,metoc, Jgheab,Rusor, 
Pietricea, Fîntanele-Scaunel, Mancu Izvoare, Lespezi,Ionașcu, Clinul Bogdanului, 
încheiat  cu Asociația Crescătorilor de Taurine Ciocârlia-Stoenești,înregistrat sub 
nr.3196/05.05.2014,în conditiile prevederilor art.IV,pct.5 și art.IX,lit.(e) și  lit.(h) 
din contract. 

Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Juridic, 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, Asociației 
Crescătorilor de Taurine Ciocârlia-Stoenești  şi aducerea la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul Consiliului Local. 
 
 
      INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă           SECRETAR 
                                                                            Pentru secretar 
            Consilier juridic  
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                                                                               Cosma Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … august 2016 
 
 
 
 
 
 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.24 

 
HOTĂRÂREA NR…. 

PRIVITOR LA: modificarea  şi completarea  anexei la Hotărârea Consiliului Local      
nr.14/23.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei Stoeneşti 
  
 
 

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
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şedinţa ordinară în data de …08.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 4/25 iunie 2016 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleţ Valeriu ,pentru perioada iunie-
august  2016; 

Luând in dezbatere  Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a 
Primarului comunei Stoeneşti ,  înregistrata sub nr……./…..08.2016 şi raportul 
de specialitate al compartimentului Juridic  prin care  propune  modificarea şi 
completarea  anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.14/23.09.1999 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Stoeneşti,în sensul trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei 
Stoenești a suprafetei de teren de 3000 mp,pajiste comunala, situat în 
extravilanul  comunei Stoenesti , punctul „  Jgheab” cu următoarele vecinătăţi 
N- …….., S-…., E- ….., V-…….,în vederea construirii statiei de tratarea a apei 
potabile și a bazinelor de depozitare a acesteia,în cadrul obiectivului de investiții 
„INFIINTARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE MENAJERA IN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, 
POPESTI SI GRUIU, COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA” in vederea 
obținerii finanțării prin Programul National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 
7.2 – Investiții în crearea și  modernizarea infrastructurii de baza la scara mica; 

Având  în vedere faptul că terenul care  face parte  domeniul privat  al 
comunei Stoeneşti,atestat conform Ordinului Prefectului Județului  Vâlcea 
nr.99/22.02.2013 privitor la restituirea suprafetei de 222,002 ha reprezentand 
izlazuri comunale conform Legii nr.18/1991,republicata la comuna Stoenești,  nu 
face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau 
de restituire, depuse în temeiul actelor normative privind fondul funciar, 
respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod 
abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este 
grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu; 

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…….08.2016 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; 

Ținând cont de prevederile art.5,alin.3,lit.(a),alin.41,alin.7 din OUG 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
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permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991,cu modificările si completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.8,alin.1 si alin.2 din O.G. nr.43/1997 
privind regimul juridic al drumurilor, republicata,cu modificările  si completările  
ulterioare,cu prevederile art.3, alin.(4) și art.21, alin.(1) din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale  art.36, alin.(2), lit.c) și art.120-121 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu cele ale HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, cu cele ale HG nr.1362/2001 
privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, 
orașelor și  comunelor din județul Vâlcea, actualizată;  
 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 împotrivă,  adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1 Se aproba trecerea din domeniul privat în  în domeniul public al 
comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea , suprafeței de teren de 3000 mp,pajiște 
comunala, situat în extravilanul  comunei Stoenesti , punctul „  Jgheab” cu 
următoarele vecinătăţi N- rest proprietate, S-pârâul Jgheab, E-rest proprietate, 
V-rest proprietate,în vederea construirii statiei de tratarea a apei potabile și a 
bazinelor de depozitare a acesteia,în cadrul obiectivului de investiții 
„INFIINTARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE MENAJERA IN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, 
POPESTI SI GRUIU, COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA” in vederea 
obținerii finanțării prin Programul National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 
7.2 – Investiții în crearea și  modernizarea infrastructurii de baza la scara mica;. 

Art.2 Se aprobă  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr.14/23.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Stoeneşti după cum urmează: 
 - se completează cu poziţia nr.374 conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.3 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului  Juridic, iar secretarul comunei va asigura comunicarea 
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prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti,  compartimentelor 
responsabile cu punerea în executare, Consiliului Judeţean Vâlcea  şi aducerea 
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local. 
  
      INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă           SECRETAR 
                                                                            Pentru secretar 
            Consilier juridic  
                                                                               Cosma Ioan 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … august 2016 
 
 
 
 
 
 
 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.24 

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

Nr 
crt 

Cod  
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobandirii 
sau darii 
in 
folosinta 

Valoare 
Inventar 
(RON) 

Situatia 
juridica  
actuala 
Denumirea 
act proprie 
tate sau 
alte acte 
doveditoare 

0.             2.       3.    4.     5.       6. 
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1. 
374  Teren: 

 “ 
Jgheab” 

Tehnice: 
S=30000 mp 
Adresa:Comuna 
Stoeneşti   , sat 
Piscu Mare 
Vecini : N-rest 
proprietate,S-
Pârâul Jgheab, 
E-rest 
proprietate, V-
rest  
 

1972 500,00 Hotararea 
Consiliului 
Local 
Stoeneşti 
nr.22/2016  

 
      INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă           SECRETAR 
                                                                            Pentru secretar 
            Consilier juridic  
                                                                               Cosma Ioan 
 
 
 
Stoeneşti, … august 2016 
 
 
 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.25 

 
HOTĂRÂREA NR. 

PRIVITOR LA:  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „Instalare 
limitatoare de înălțime pe drumurile de exploatație agricola de interes local 
reabilitate prin  proiectul „Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii în comuna Stoeneşti 

judeţul Vâlcea” în cadrul Măsurii 125- Îmbunătăţirea  si dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea  agriculturii si silviculturii” 

 
  
  

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară în data de …08.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 
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Văzând ca prin  Hotărârea nr. 4/25 iunie 2016 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleţ Valeriu ,pentru perioada iunie-
august  2016; 

Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului 
comunei Stoeneşti   înregistrata sub nr………08.2016  si Raportul de specialitate 
al Compartimentul Achizitii publice şi resurse propune  aprobarea realizării 
obiectivului de investiţii  „Instalare limitatoare de înălțime pe drumurile de 
exploatație agricola de interes local reabilitate prin  proiectul „Îmbunătățirea 
şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii în comuna Stoeneşti judeţul Vâlcea” în cadrul Măsurii 125- 
Îmbunătăţirea  si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea  
agriculturii si silviculturii” ,respectiv următoarele drumuri: Sat Gruiu-între 
Deaconu Petre – Popescu Ion ,Sat Dobriceni-între Valea Rea – Dealul Cacovei și 
Satele  Mogoşeşti şi Bârlogu-între Banacu Gheorghe – Radu E; 
  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……/08.2016 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.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. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice 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 13 voturi pentru , adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

Art.1  Se aproba  realizarea   obiectivului de investiţii  „Instalare 
limitatoare de înălțime pe drumurile de exploatație agricola de interes local 
reabilitate prin  proiectul „Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii în comuna Stoeneşti 
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judeţul Vâlcea” în cadrul Măsurii 125- Îmbunătăţirea  si dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea  agriculturii si silviculturii”. 

Art.2. 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 
                                                                            Pentru secretar 
            Consilier juridic  
                                                                               Cosma Ioan 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … august 2016 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.26 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea actualizării devizului general și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare 
4,00 km și ranforsare 0,4 km drumuri sătești în  comuna Stoeneşti,județul 

Vâlcea  ” 
 
 
 

 Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară din data de….08.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 4/25 iunie 2016 a Consiliului Local  a fost 
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ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleţ Valeriu ,pentru perioada iunie-
august  2016; 

 Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului 
comunei Stoeneşti ,  înregistrata sub nr…..08.2016  si Raportul de specialitate al 
Compartimentului Achiziţii publice și resurse umane   prin care propune 
aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare 4,00 km și ranforsare 0,4 km drumuri 
sătești în  comuna Stoeneşti,județul Vâlcea  ”,ca urmare a modificarilor 
legislative prin  aplicarea la TVA a procentului de 20% începand cu data de 01 
ianuarie 2016; 

Analizând  Documentatia de avizare a lucrărilor de intervenții şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 
drumuri de interes local în comuna Stoeneşti,județul Vâlcea  ”; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind 
aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie ; 
  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…….08.2016  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. 36,alin.2,lit.(b),alin.4,lit.(d) şi art.126 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 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 şi ….voturi împotriva …., adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1 Se aprobă  actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare 4,00 km și ranforsare 0,4 km 
drumuri sătești în  comuna Stoeneşti,județul Vâlcea  ”, ca urmare a modificărilor 
legislative prin  aplicarea la TVA a procentului de 20% începând cu data de 01 
ianuarie 2016,după cum urmează: 
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- valoarea totală(INV),inclusiv TVA pentru realizarea acestui obiectiv este 
5.337,148 mii lei / 1.169,658 mii  euro(în preturi – 18.01.2016-1 euro= 
4,5630 lei); 

din care: 
- construcții-montaj (C+M): 4.974,826 mii lei/ 1.090,253 mii euro; 
-  Lungime (km): 4,00 km drumuri noi  și 0,4 km ranforsare drum - drumuri 

noi care includ : carosabil de 4 m latime, rigole pereate din dale de 
beton,podete pentru evacuarea apelor pluviale, amenajarea drumurilor laterale 
si ziduri de sprijin.Ranforsare care include:sistem rutier asfaltat,plombe, rigole 
pereate din dale de beton,podete pentru evacuarea apelor pluviale, amenajarea 
drumurilor laterale si ziduri de sprijin 

- Durata de realizare a investiției este: 8 luni calendaristice.  
Art.2 Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului 

prevăzut la art.1,precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru 
aceasta se suporta din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi. 
 Art.3 Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentul 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. 

 
      INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă           SECRETAR 
                                                                            Pentru secretar 
            Consilier juridic  
                                                                               Cosma Ioan 
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Stoeneşti, … august 2016 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.27 

 
 

HOTĂRÂREA NR. ……. 
PRIVITOR LA:  aprobarea participării Comunei Stoenești   la Programul 

Naţional de Dezvoltare Locala , ”Subprogramul „Modernizarea satului 
românesc”, pentru  obiectivul de investiție nou   ‘Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Stoenești ,județul Vâlcea’  

 
Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  

şedinţa ordinară în data de …05.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 4/25 iunie 2016 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleţ Valeriu ,pentru perioada iunie-
august  2016; 

        Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Expunerea  de  motive  a  
Primarului comunei  Stoeneşti  ,înregistrata  sub  nr…..08.2016  , raportul de 
specialitate al Compartimentului Achizitii Publice şi Resurse umane  prin care se 
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propune aprobarea participării Comunei Stoenești   la Programul Naţional de 
Dezvoltare Locala, program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administrației Publice pentru  Proiectul   ‘Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Stoenești ,județul Vâlcea’; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr……...08.2016 prin care 
Compartimentul Achizitii Publice şi Resurse umane  propune aprobarea 
participării Comunei Stoenești   la Programul Naţional de Dezvoltare Locala, 
program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administrației Publice pentru  Proiectul   ‘Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Stoenești ,județul Vâlcea’,inclusiv a Studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici; 

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…….08.2016  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.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finantele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,ale H.G. 
nr.28/2008 , privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii,ale OUG nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului național de 
dezvoltare locală,cu modificarile si completarile ulterioare,ale ORDINULUI nr. 
1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului național de dezvoltare locală,republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale  H.G. nr. 624/2015 pentru aprobarea criteriilor de 
selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de 
dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, 
coroborate cu art.36, alin.2,lit.(b) şi alin.4, lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, 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 şi…..voturi împotrivă, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE: 
 
 Art.1.-  Se aproba participarea  Comunei Stoenești   la Programul Naţional 
de Dezvoltare Locala , ”Subprogramul „Modernizarea satului românesc”, pentru  
obiectivul de investiție nou   ‘Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Stoenești ,județul Vâlcea’. 

Art.2.-  Se aproba Studiu de Fezabilitate  si Indicatorii tehnico-economici 
pentru  obiectivul de investiție nou ‘Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Stoenești ,judetul Vâlcea’,  intocmit conform H.G. nr.28/2008 , 
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii ,dupa 
cum urmeaza: 

- Valoarea totala a investitiei cu TVA 20% inclus în mii lei,preturi la 18 
ianuarie 2016 şi mii euro (pentru 1 EURO=4,5630 lei la 18.01.2016): 
Total=5.373,744 mii lei  din care  C+M=4.823,826 mii lei 
       1.177,678 mii Euro          1.057,161 mii EURO 

  
-  Lungime (km): 5.128 km- drumuri noi care includ : carosabil de 4 m 

latime, rigole pereate din dale de beton,podete pentru evacuarea apelor 
pluviale, podete acces proprietati, statii de intalnire,amenajarea drumurilor 
laterale si ziduri de sprijin. 

- Durata de realizare(luni):8 luni. 
Art.3.-Comuna Stoeneşti  se obliga sa suporte din bugetul local  toate 

cheltuielile neeligibile care vor rezulta din implementarea proiectului. 
Art.4.- Se imputerniceste d-nul Dumbravă  Gheorghe,in calitate de primar 

al comunei Stoeneşti,judetul 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 M.A.D.R. in derularea Proiectului. 

Art.5.- Primarul comunei Stoeneşti  va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentul 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,  structurii 
responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin 
afişare. 
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          INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă           SECRETAR 
                                                                            Pentru secretar 
            Consilier juridic  
                                                                               Cosma Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … august 2016 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.28 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 
PRIVITOR LA: aprobarea  elaborării Studiului de fezabilitate  la obiectivul de  

investiţii „ Extindere rețelei de canalizare în satele 
Stoenești,Mogoșești,Budurăști,Dobriceni,Gruieri,Suseni și Bârlogu ,comuna 

Stoeneşti,județul Vâlcea ” 
  
  
 

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară din data de….08.2016, la care participă un număr de … 
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 4/25 iunie 2016 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleţ Valeriu ,pentru perioada iunie-
august  2016; 

Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului 
comunei Stoeneşti ,  înregistrata sub nr…..08.2016 si Raportul de specialitate al 
Compartimentului Achiziții publice şi resurse umane   prin care propune 
aprobarea  elaborării Studiului de fezabilitate  la obiectivul de  investiţii „ 
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Extindere rețelei de canalizare în satele Stoenești,Mogoșești, 
Budurăști,Dobriceni,Gruieri,Suseni și Bârlogu ,comuna Stoeneşti,județul Vâlcea”; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr….08.2016 prin care 
Compartimentul Achiziții publice şi resurse umane propune aprobarea  elaborării 
Studiului de fezabilitate  la obiectivul de  investiţii „ Extindere rețelei de 
canalizare în satele Stoenești,Mogoșești,Budurăști,Dobriceni,Gruieri,Suseni și 
Bârlogu ,comuna Stoeneşti,județul 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…….08.2016  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.36,alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(d) şi art.126 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art.44,alin.1 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 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 şi ..................voturi împotrivă, adoptă 
următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1  Se aproba    elaborarea   Studiului de fezabilitate  la obiectivul de  
investiţii „ Extindere rețelei de canalizare în satele 
Stoenești,Mogoșești,Budurăști, Dobriceni,Gruieri, Suseni și Bârlogu ,comuna 
Stoeneşti,județul Vâlcea ”. 

Art.2.Primarul comunei Stoeneşti,Compartimentul Contabilitate şi 
Compartimentul Achiziții 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 . 
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                     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă           SECRETAR 
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