
 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA 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 

Nr……../…….…2017                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

Având în vedere 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.6/2017  a bugetului de stat pentru anul 2017, 
,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, tinand cont de adresa nr.4365/31 martie 2017 a Consiliului Judetean 
Vâlcea prin care se comunica sumele care au fost repartizate Comunei 
Stoenești  pentru anul 2017,va rog să aprobaţi rectificarea bugetului local al 
comunei Stoeneşti pe anul 2017,în şedinţa ordinara aferenta lunii aprilie 
2017,conform anexei: 

DENUMIRE                        
VENITURI 

 

SUMA 
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI SUMA 
-mii lei- 

040204 Sume 
alocate din cotele 
defalcate din 
impozitul pe venit 
110206 Sume  
def.TVA echilibrare 
110205 Sume 
def.TVA drumuri 

  
+ 108,00 
  + 92,00  
 
+  87,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cap.51.02Autoritati 
publice 
  Art.71 cheltuieli de capital 
  Al.710102 Masini,echip.si 
mijl.transport 
-Achizitionaere autoutilitara 
Duster 4x4 
-Al.710130 
Mobilier,aparatura birotica 
Al 20 bunuri si servicii 
  
Cap.67.02 
Cultura,recreere,religie 
Subcap.67020307Camine 
culturale   
Art.71 Cheltuieli capital 
Al.710102 
Masini,echipamente  
Centrala termica camin 
cultural Dobriceni 

   +145,00 
   
+ 83,00 
  + 80,00 
  
 
  
   
+   3,00 
 +  62,00 
  
+  40,00 
    
+ 20,00     
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PRIMĂRIA 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 

Subcap. 670250 Alte 
servicii in domeniile 
culturii,recreere si religie 
  Sarbatoarea comunei 
Stoenesti 
 Art.20 Bunuri si servicii 
Al.203030 alte chelt cu bun. 
si servicii 
  - Ziua comunei Stoenesti 
Cap.84.02 Transporturi  
Subcap.84020301 Drumuri si 
poduri 
Art.20 Bunuri si servicii 
CAP.66 Sanatate 
 Art.20 bunuri si servicii 

+   20,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 87,37 
 
 
 
+  15,00 
 

TOTAL VENITURI + 287,37 TOTAL CHELTUIELI + 287,37 
 

CONSILIER 
TATULESCU NICOLETA 
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PRIMĂRIA 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 

NR………../……….2017 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
rectificarea bugetului local  pe anul 2016 

În conformitate cu prevederile 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,respectiv „Art. 36.    (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:  
      b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 
municipiului;  
   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 
municipiului;  
      (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  
   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; „,coroborate cu prevederile 
art.19 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare”Art. 19. - (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se 
aproba astfel:  
   a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe 
nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, 
judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;  
   b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de 
subordonarea acestora.  
   (2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea 
bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in 
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor 
aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din 
calendarul bugetar.’,  

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna aprilie 2017 proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2017, conform anexei: 

DENUMIRE                        
VENITURI 

 

SUMA 
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI SUMA 
-mii lei- 

040204 Sume 
alocate din cotele 
defalcate din 
impozitul pe venit 
110206 Sume  
def.TVA echilibrare 
110205 Sume 
def.TVA drumuri 

  
+ 108,00 
  + 92,00  
 
+  87,37 
 
 
 

 Cap.51.02Autoritati 
publice 
  Art.71 cheltuieli de capital 
  Al.710102 Masini,echip.si 
mijl.transport 
-Achizitionaere autoutilitara 
Duster 4x4 
-Al.710130 

   +145,00 
   
+ 83,00 
  + 80,00 
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Mobilier,aparatura birotica 
Al 20 bunuri si servicii 
  
Cap.67.02 
Cultura,recreere,religie 
Subcap.67020307Camine 
culturale   
Art.71 Cheltuieli capital 
Al.710102 
Masini,echipamente  
Centrala termica camin 
cultural Dobriceni 
Subcap. 670250 Alte 
servicii in domeniile 
culturii,recreere si religie 
  Sarbatoarea comunei 
Stoenesti 
 Art.20 Bunuri si servicii 
Al.203030 alte chelt cu bun. 
si servicii 
  - Ziua comunei Stoenesti 
Cap.84.02 Transporturi  
Subcap.84020301 Drumuri si 
poduri 
Art.20 Bunuri si servicii 
CAP.66 Sanatate 
 Art.20 bunuri si servicii 

+   3,00 
 +  62,00 
  
+  40,00 
    
+ 20,00     
 
 
 
 
  
 
+   20,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 87,37 
 
 
 
+  15,00 
 

TOTAL VENITURI + 287,37 TOTAL CHELTUIELI + 287,37 
 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă  
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PRIMĂRIA 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 

NR………../………..2017 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
rectificarea bugetului local  pe anul 2016 

 
În conformitate cu prevederile 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,respectiv „Art. 36.    (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:  
      b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 
municipiului;  
   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 
municipiului;  
      (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  
   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; „,coroborate cu prevederile 
art.19 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare”Art. 19. - (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se 
aproba astfel:  
   a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe 
nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, 
judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;  
   b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de 
subordonarea acestora.  
   (2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea 
bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in 
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor 
aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din 
calendarul bugetar.’. 

Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre 
aprobare  proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti  
pentru anul 2017,supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti din luna aprilie 2017 . 

 
CONSILIER 

TATULESCU NICOLETA 
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PRIMĂRIA 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 

Nr……../…….…2017                     SE APROBA 
         PRIMAR 
            GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

Având în vedere cu  prevederile a 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,va rog să  introducerea pe ordinea de zi a 
şedinţei aferente lunii aprilie 2017 spre dezbatere și aprobare a  proiectului de 
hotărâre privitor la  aprobare achizitionarea unei autoutilitare marca Dacia 
Duster 4X4, ,cu capacitate cilindrica de maxim 1.600 cm3 si al carei pret  sa nu 
depaseasca contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA. 

 
Consilier achiziţii publice și resurse umane 

DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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PRIMĂRIA 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 

NR………../……….2017 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA 
achizitionarea unei autoutilitare marca Dacia Duster 4X4 

 
Având în vedere cu  prevederile a 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,va rog să  aprobati  proiectul de hotărâre 
privitor la  aprobare achizitionarea unei autoutilitare marca Dacia Duster 4X4, cu 
capacitate cilindrica de maxim 1.600 cm3 si al carei pret  sa nu depaseasca 
contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA supus dezbaterii în 
şedinţa ordinară a lunii aprilie 2017. 

 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:primaria.stoene%C5%9Fti@yahoo.com


 
 
 

          

                   

PRIMĂRIA 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 

NR………../………..2017 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
 Aprobare achizitionarii unei autoutilitare marca Dacia Duster 4X4 
 
 
Având în vedere cu  prevederile a 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,va supun spre aprobare  proiectul de 
hotărâre privitor la  aprobare achizitionarea unei autoutilitare marca Dacia 
Duster 4X4,cu capacitate cilindrica de maxim 1.600 cm3 si al carei pret  sa nu 
depaseasca contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA supus 
dezbaterii în şedinţa ordinară a lunii aprilie 2017. 

 
Consilier achiziţii publice și resurse umane 

DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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PRIMĂRIA 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 

Nr. …………/………….2017                           APROB 
                                                     PRIMAR   
                                                         GHEORGHE DUMBRAVĂ  

 
REFERAT 

 
În conformitate cu prevederile  art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(b) din Legea 

nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare coroborate cu prevederile OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,cu modificările 
şi completările ulterioare,HG nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu 
modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a a şedinţei 
ordinare a Consiliului Local al comunei Stoeneşti aferente lunii aprilie 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea solicitării unei  scrisorii de garanție din partea FONDULUI 
NATIONAL DE GARANTIE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE  MICI SI MIJLOCII 
S.A.- IFN(FNGCIMM - S.A.-IFN) in suma de 6.147.113,50 lei in vederea garantării in procent 
de  110% a obligației de plata a avansului de 5.588.285 lei  în din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea  Proiectului  „ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE 
CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI 
SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA” finanțat  prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de 
baza la scara mica. 
 
 

Consilier achiziţii publice și resurse umane 
DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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PRIMĂRIA 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 

NR…………./…………2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea solicitării unei  scrisorii de garanție din partea FONDULUI NATIONAL DE GARANTIE A 
CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE  MICI SI MIJLOCII S.A.- IFN(FNGCIMM - S.A.-IFN) in 
suma de 6.147.113,50 lei in vederea garantării in procent de  110% a obligației de plata a 
avansului de 5.588.285 lei  în din fondurile nerambursabile pentru implementarea  Proiectului  
„ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 
SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, 
JUDETUL VÂLCEA” finanțat  prin Programul National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – 
Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica 

 
 
 

În conformitate cu art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare coroborate 
cu prevederile OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,cu modificările şi completările ulterioare,HG 
nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor 
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările şi completările 
ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare in şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti aferente lunii aprilie 2017 a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării unei  
scrisorii de garanție din partea FONDULUI NATIONAL DE GARANTIE A CREDITELOR PENTRU 
INTREPRINDERILE  MICI SI MIJLOCII S.A.- IFN(FNGCIMM - S.A.-IFN) in suma de 
6.147.113,50 lei in vederea garantării in procent de  110% a obligației de plata a avansului 
de 5.588.285 lei  în din fondurile nerambursabile pentru implementarea  Proiectului  
„ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ 
ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, 
JUDETUL VÂLCEA” finanțat  prin Programul National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – 
Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica. 

 
 

Primar 
Gheorghe Dumbravă   
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PRIMĂRIA 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 

NR…………./………………2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea solicitării unei  scrisorii de garanție din partea FONDULUI NATIONAL DE 
GARANTIE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE  MICI SI MIJLOCII S.A.- 
IFN(FNGCIMM - S.A.-IFN) in suma de 6.147.113,50 lei in vederea garantării in procent de  
110% a obligației de plata a avansului de 5.588.285 lei  în din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea  Proiectului  „ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE 
CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI 
SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, JUDETUL VÂLCEA” finanțat  prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de 
baza la scara mica 

 
 
 
 

În conformitate cu art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare coroborate 
cu prevederile OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,cu modificările şi completările ulterioare,HG 
nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor 
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările şi completările 
ulterioare,propun spre dezbatere şi aprobare in şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti aferente lunii aprilie 2017  a proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării unei  
scrisorii de garanție din partea FONDULUI NATIONAL DE GARANTIE A CREDITELOR PENTRU 
INTREPRINDERILE  MICI SI MIJLOCII S.A.- IFN(FNGCIMM - S.A.-IFN) in suma de 
6.147.113,50 lei in vederea garantării in procent de  110% a obligației de plata a avansului 
de 5.588.285 lei  în din fondurile nerambursabile pentru implementarea  Proiectului  
„ÎNFIINŢARE SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE MENAJERĂ 
ÎN SATELE PISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPEŞTI SI GRUIU, COMUNA STOENEŞTI, 
JUDETUL VÂLCEA” finanțat  prin Programul National de Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – 
Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica. 

  
 

Consilier achiziţii publice și resurse umane 
DUMITRESCU GHEORGHE-GABRIEL 
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