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

LEGISLATURA A-VII-A

PROIECT NR.73
HOTĂRÂREA NR…..

PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul
2019
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de….09.2019, la care participă un număr de … consilieri din
totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 58/29.08.2019 , a Consiliului Local a fost
ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Bocu-Cărămizaru Elena ,pentru
perioada septembrie-noiembrie 2019;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat
sub
nr……../…………2019 si
Raportul de resort al compartimentului contabilitate prin care propune
rectificarea bugetului local pe anul 2019;
Având în vedere referatul înregistrat la nr……./….09.2019 prin care
doamna Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al
primarului comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 2019;
Ținând cont de adresa nr.VLG-STZ-17401/27.08.2019 a Administrației
Judetene a Finantelor Publice Valcea prin care au fost repartizate pe trimestre
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 potrivit
prevederilor art.20 din O.G nr.12/2019 privind rectificarea buhetului de stat pe
anul 2019;
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…….09.2019 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.50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019,cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu art.129,alin.2,lit.(b) şi
alin.4, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
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În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi
împotrivă, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti
pentru anul 2019, 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 și pe pagina de
internet www.primaria-stoenesti.ro.

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti, … septembrie 2019

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai
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LEGISLATURA A-VII-A

PROIECT NR.73

ANEXA LA H.C.L.NR………./…… septembrie 2019
Privind : aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

DENUMIRE
VENITURI

SUMA

DENUMIRE CHELTUIELI

SUMA
-mii lei-

-mii lei-

110206 Sume
def.TVA pentru
echilibrarea
bugetelor locale

+ 5,00

Cap.51.02 Autortati publice
Art.20 bunuri si servicii
Al.200104 apa ,salubrizare
Al.200130 alte bun.si servicii
Al.200530 alte obiecte inventar
(achizitionare pubele)

Cap.70.02 Servicii si dezv publica
Subcap.70020501 Alimentare cu
apa
Art.20 bunuri si servicii
al.2002 reparatii curente
(5 acoperisuri fantani domeniul
public)
Art.71 cheltuieli de capital
al.710101 constructii

+ 114,50

+27,00
+24,50
+63,00

-96,50

+15,00

-96,50

Extindere retea de distribuitie a apei
potabile in satul Dobriceni-Cornet
Subcap.700206 Iluminat public
Art.20 bunuri si servicii
Al.200103 Iluminat
Cap. 84.02 Transporturi si

.
-15,00

-13,00
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TOTAL
VENITURI

+ 5,00

comunicatii
Subcap.84020301 Drumuri si poduri
Art.20 bunuri si servicii
+25,00
Art.71 cheltuieli de capital
-38,00
al.710101 constructii
-Modernizare infrastructura rutiera de
interes local in comuna Stoenesti
TOTAL CHELTUIELI
+ 5,00

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti, …septembrie 2019

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai
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LEGISLATURA A-VII-A

PROIECT NR.74
HOTĂRÂREA NR…..

PRIVITOR LA : aprobarea achiziționării unui număr de 600 de pubele, de
capacitate 120 l, pentru colectarea gunoiului menajer de la locuitorii comunei
Stoenești
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de….09.2019, la care participă un număr de … consilieri din
totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 58/29.08.2019 , a Consiliului Local a fost
ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Bocu-Cărămizaru Elena ,pentru
perioada septembrie-noiembrie 2019;
Luând in discuție Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat
sub
nr……../…………2019 si
Raportul de resort al compartimentului Achiziții publice și resurse umane prin
care propune aprobarea achiziționării unui număr de 600 de pubele, de
capacitate 120 l, pentru colectarea gunoiului menajer de la locuitorii comunei
Stoeneşti, acesta primindu-le in folosința gratuita, 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;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat la nr…….09.2019 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.129,alin.2,lit.(b) și lit.(d),alin.4, lit.(a) și
alin.7,lit.(c) și lit.(n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat
cu art.3,art.8,lit.(b) din O.G nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane
și rurale ,cu modificările și completările ulterioare și cu art.36,alin.1 și
art.37,alin.1 din Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

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

În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu ............ voturi pentru şi ..................voturi
împotrivă, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. - Se aprobă achiziționărea unui număr de 600 de pubele, de
capacitate 120 l, pentru colectarea gunoiului menajer de la locuitorii comunei
Stoenești,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art.2 Pubelele prevăzute la art.1 vor fi predate în folosinta gratuita
locuitorilor comunei Stoenești,acestia raspunzand de buna administrare a lor și
de modul de folosire a acestora.
Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate și
compartimentului Achiziţii publice și 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 și pe pagina de internet
www.primaria-stoenesti.ro.

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti, … septembrie 2019

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

