
 
 
 

          

                   

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.12 
 
Nr………./………….….2017             

Anexă la H.C.L. nr………/……februarie 2017 
 
 

RAPORTUL  
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUNEI 

STOENEŞTI 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) lit. „a” din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, primarul 
prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea 
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale. 

Activitatea primarului s-a desfăşurat în serviciul colectivităţii locale, în 
acord cu interesele generale ale comunei Stoeneşti, pe baza atribuţiilor 
prevăzute de lege, respectând principiul transparenţei decizionale. 

Activitatea Primăriei a fost orientată, în special, înspre îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de administraţia publică locală a comunei noastre, 
aplicarea Hotărârilor Consiliului Local, respectarea obligaţiilor  şi atribuţiilor 
stabilite de lege şi de alte acte normative. 

Gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi nu în ultimul 
rând bunăstarea cetăţenilor comunei Stoeneşti, au fost obiectivele 
principale în anul 2016. 

S-au urmărit: realizarea de investiţii, întreţinerea, repararea străzilor 
din comună, în limita bugetului local; asigurarea transparenţei în ceea ce 
priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia 
publică, asigurarea unui climat modern şi sănătos în şcoli (asigurarea 
dotărilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ, reparaţii, 
modernizări, ajutor financiar, şi nu numai, în acţiunile iniţiate de elevi). 

Având ca punct de  referinţă atribuţiile principale ale primarului, vă 
supun atenţiei modul în care acestea au fost îndeplinite, încercând să 
conturez o imagine cât mai completă, a eforturilor şi demersurilor 
conducerii primăriei, a consilierilor şi aparatului propriu, în slujba 
comunităţii din comuna Stoeneşti. 
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Încă de la preluarea mandatului actual ne-am asumat obligaţia de a 
raporta cetăţenilor care ne-au ales ce am reuşit să facem pentru 
bunăstarea comunei din momentul în care am fost investiţi cu votul lor de 
încredere. 

În esenţă, putem raporta către comunitatea locală principalele direcţii 
de dezvoltare: 

1. Respectarea stării de legalitate şi respect faţă de lege, condiţie în 
programul de creştere a siguranţei cetăţeanului. 

2. Urbanism; 
3. Învăţământ; 
4. Sectorul agricol. 
Începând cu prima direcţie de dezvoltare, putem spune că în comuna 

Stoeneşti au fost realizate în anul 2016 următoarele investiţii: 
- Sistem integrat de alimentare cu apa, statie de tratare, canalizare si 

statie de epurare, in sat Stoenesti, com.Stoenesti, judetul Valcea; 
- Construire poduri si punti pietonale, in comuna Stoenesti, judetul 

Valcea; 
- Modernizare DC 160A Dobriceni-Gruieri-Suseni, com.Stoenesti, judetul 

Valcea; 
- Refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii 

in anul 2010, in com.Stoenesti, judetul  Valcea; 
- Extindere alimentare cu apa in satele Dobriceni, Gruieri, Suseni, 

Budurasti si Mogosesti; 
- Extindere alimentare cu apa  potabila in satul Barlogu; 

 
STARE CIVILĂ 
 
- acte de naştere –3 acte transcrise; 
- acte căsătorie – 15 
- acte deces -52 
 
 
Consiliul local al comunei Stoeneşti în perioada anului 2016 s-a întrunit 

în 18 şedinţei din care: 11 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare fiind 
adoptate un număr de 95   hotărâri ale consiliului local. 

S-au emis în anul 2016  un numar de 384 de Dispoziţii. 
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Situaţia la zi a stadiului aplicării legilor funciare, este următoarea: 

Nr 
cr
t 

Situaţia 
totală 

Legea nr.18/1991 Legea nr.1/200 Legea nr.247/2005 

Agricol forestier agricol forestier agricol forestier 
nr 

cere
ri 

Supraf 
(ha) 

nr 
cere

ri 
supraf 
(ha) 

nr 
cere

ri 
supra
f (ha) 

nr 
cere

ri 
supraf 
(ha) 

nr 
cere

ri 
supra
f (ha) 

nr 
cere

ri 
supraf 
(ha) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Suprafaţa 
totală a 

UAT 
 -  114,2

0   -   491,3
0  -  24,81

   - 190,5   -  47,5   -  400 

                          

2 

Total 
cereri 

efectuate 
la C. L. 

 97  114,2
0  772  491,3

0  89  24,8
1  90 190,5   30  47,5  345  400 

 1423                         

3 

Total 
cereri 

validate 
de C. J. 

Vl. 

 67  94,75  625  470,7
4  24  13,8

8  113  168,8
7  22  36,3

8  35  394,4
4 

 885                         

4 
Total T.P. 

emise  67  94,75  623  469,6
4  24  13,8

8  112  168,4
5  20  34,7

2  34  716,1
6 

880                          

5 
Total T.P. 
rectificate                         

                          

6 
Total T.P. 
anulate                         

                          

7 

Total T.P. 
rămase 
de emis 

 13  15,26  143  28,68      83  99,35 3  25,5
6  16  55,91 

                          

8 

Situaţie 
dosare pt 
acordare 

despăgubi
ri 

 3  19,23                     
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9 

Dosare 
comunicat
e prin C.J 

Vl. la 
ANRP 

 3  19,23                     

                          

1
0 

Dosare 
returnate 
de ANRP 

 1  0,04                     

                          

1
1 

Dosare 
reţinute 
de ANRP 

 2  19,19                     

                          

1
2 

Dosare  
lucru la 

C.L 
 1  0,04                     

                          

 
 

TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE 
 

Nr. 
Crt 

 Plan Realizat 

1. Impozit cladiri persoane fizice 90000 84510 
2. Impozit cladiri persoane juridice 5000 6530 
3. Impozit teren intravilan persoane fizice 120000 127110 
4. Impozit teren extravilan  120000 124032 
5. Taxe mijloace transport persoane fizice 90000 84569 
6. Taxe mijloace transport persoane juridice 8000 8656 
7. Alte impozite si taxe 26000 32462 
8. Venituri din concesiuni 100000 6074 
9. Impozit teren persoane juridice 3000 1827 
10. Taxa timbru 12000 14135 
11. Amenzi 30000 41440 
TOTAL 604000 531435 
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REGISTRATURA 
 

În anul 2016 au fost înregistrate un nr. de 8990 cereri  din care: 
- sesizări au fost în număr de 300 
- petiţii – 250 
- audienţe primar, secretar, viceprimar – 100 
- adeverinţe eliberate – 3500 
Corespondenţa venită din afară şi repartizată a fost distribuită fiecărui 
compartiment în parte conform condicilor existente. 
 

ASISTENTA SOCIALA 
 
 La sfârşitul anului 2016 am avut in plata un numar de 55 dosare 
pentru familiile beneficiare de ajutor social. 
 La sfârşitul anului 2016   nu am avut in plata nici un asistent personal 
ai persoanelor cu handicap grav. 
 La sfârşitul anului 2016  am avut un numar de  60 de persoane cu 
indemnizatii. 
 Au fost efectuate anchetele sociale pentru persoanele cu handicap si 
asistenti personali. 
 Aceste dosare au fost reevaluate din trei in trei luni anchetele sociale 
si fisa de calcul. 
 De asemenea, în anul 2016 s-au înregistrat un nr. de 106 alocatii de 
sustinere pentru familia din care au fost încetate un numar de 22 alocaţii 
datorită nedepunerii şi nedeclarării din 3 în 3 luni a documentelor necesare 
pentru reevaluarea acestei alocaţii. 
 În conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 70/ 2011 privind masurile de 
protectie sociala, în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr.920/2011 
au fost înregistrate până la 20 noiembrie 2016 un nr. de 202 cereri, iar în 
luna decembrie s-au mai înregistrat 25  de cereri. 
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FONDUL AGRICOL – 4969 HA 
 
 Teren agricol  - arabil – 706 ha 
   - fanete – 498 ha  
   - pasuni – 813 ha 
   - livezi  -  930 ha 
 TOTAL = 2947 ha 
 
 Terenuri forestiere – 1719 ha 
 Ape – 44 ha 
 Cai comunicatie – 75 ha 
 Teren – curti – 121 ha 
 Terenuri degradate – 63 ha 
            TOTAL = 2022 ha 
  
Activitatea 2016 : 
 - Completat registre agricole 
 - Eliberat adeverinte 
 - Deplasari in teren 
 - Intocmit documentatiile solicitate de catre organele superioare 
 - Primit si inregistrat declaratiile de rol ale cetatenilor 
 - Completat AGR-2 
 - Situatii catre DADR Valcea 
 - Transmis situatii catre Directia de Statistica  
  
Suprafete cultivate: 
 - Porumb – 206 ha  
 - Legume pentru boabe – 10 ha  
 - Cartofi – 120 ha  
 - Pl.nutret – 270  ha – 170 ha lucerna și 100 ha trifoi 
 - Legume 75 ha 
 -  Capsuni 25 ha 
 - Pasune naturala – 498 ha – 462 / 230 t (Consiliul local) 
            - 389/1945 t (expl.agricola) 
 - Livezi – 930 ha 
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URBANISM 
  
 In anul 2016 s-au eliberat 23 Certificate de urbanism la nivelul 
comunei Stoeneşti. 
 In anul 2016 s-au eliberat 17 Autorizatii constructii  

Pentru anul 2016 exista de urmarit pana la ora actuala 6 locuinte care 
se afla acum in diferite stadii de constructie si 5 anexe gospodaresti. 

S-a trimis la timp documentatia de specialitate lunar, trimestrial si 
anual la Directia de Statistica Valcea si ITC Valcea. 

S-a afisat lunar la avizierul institutiei C.U. si A.T. eliberate in luna 
respectiva. 

S-a comunicat departamentelor Taxe si Impozite si Agricol situatia 
persoanelor care si-au terminat constructiile in acest an, actele de 
proprietate si suprafetele  „curti-constructii” in vederea inregistrarii lor in 
documentele specifice ale institutiei noastre. 

 
 
INSTRUIRII PERSONALULUI ANGAJAT IN VEDEREA 

SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA. 
 
S-a respectat planificarea facuta la inceputul anului cu referire la 

termenul stabilit si tematica propusa. 
Instruirea personalului angajat s-a facut astfel : 
Personalul cu activitate de birou – lunar. 
Personalul conducator auto : sofer, tractorist, buldoexcavatorist 

:lunar. 
Personalul guard de lunar. 
S-a facut instuirea si personalului care desfasoara activitate conform 

Legii 416/2001. 
Se afla Procesele verbale si Fisele individuale de instruire completate 

la zi. 
PRIMAR, 

Gheorghe Dumbravă   
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