
 
 
 

          

                   

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 
Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
 finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe ordinea de zi a 
sedinte ordinare  aferente lunii mai 2017  a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea realizării obiectivului de investiţii „REABILITARE PUNTI PIETONALE 
DIN PUNCTELE LA COPALA-ICOVOIU ȘI LA PLAVITU,COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Proiectului Tehnic ,a 
caietului de sarcini și a detaliilor de execuție,inclusiv imputernicirea primarului 
comunei Stoenești  să semneze contractul pentru întocmirea documentației 
prevăzută mai sus,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu 
prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Consilier achizitii publice şi resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „EXTINDERE ALIMENTARE CU 
APA ÎN SATUL ZMEURĂTU,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a 
elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a 

detaliilor de execuție 
 

Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi 
aprobare în  şedinţa ordinara aferenta lunii mai 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „REABILITARE 
PUNTI PIETONALE DIN PUNCTELE LA COPALA-ICOVOIU ȘI LA 
PLAVITU,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării 
Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție. 

 
 
 

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 realizării obiectivului de investiţii  „EXTINDERE ALIMENTARE CU 
APA ÎN SATUL ZMEURĂTU,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a 
elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a 

detaliilor de execuție 
 

Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
 finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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 
aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „„REABILITARE PUNTI PIETONALE 
DIN PUNCTELE LA COPALA-ICOVOIU ȘI LA PLAVITU,COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Proiectului Tehnic ,a 
caietului de sarcini și a detaliilor de execuție,inclusiv imputernicirea primarului 
comunei Stoenesti să semneze contractul pentru întocmirea documentației 
prevăzută la art.1,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu 
prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și 
completările ulterioare,supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna mai 2017 . 
 

Consilier achizitii publice şi 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 
Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe 
ordinea de zi a sedinte ordinare  aferente lunii mai 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „REABILITARE 
PARCARE PRIMARIA STOENESTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a 
elaborării și realizării Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de 
execuție,inclusiv imputernicirea primarului comunei Stoenești  să semneze 
contractul pentru întocmirea documentației prevăzută mai sus,inclusiv a 
contractului de consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 
privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare. 

 
Consilier achizitii publice şi 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 realizării obiectivului de investiţii  „REABILITARE PARCARE 
PRIMARIA STOENESTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării 
și realizării Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție 

 
 

Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi 
aprobare în  şedinţa ordinara aferenta lunii mai 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „REABILITARE 
PARCARE PRIMARIA STOENESTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a 
elaborării și realizării Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de 
execuție. 

 
 
 

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 realizării obiectivului de investiţii  „REABILITARE PARCARE 
PRIMARIA STOENESTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării 
și realizării Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție 

 
Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
 finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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 
aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „REABILITARE PARCARE PRIMARIA 
STOENESTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării 
Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție ,inclusiv 
imputernicirea primarului comunei Stoenesti să semneze contractul pentru 
întocmirea documentației prevăzută la art.1,inclusiv a contractului de 
consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile 
publice,cu modificările și completările ulterioare,supus spre dezbatere şi 
aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna 
mai 2017 . 
 

Consilier achizitii publice şi resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 

 
 
 
 
 
 

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                       APROB 
                                     PRIMAR   
             GHEORGHE DUMBRAVĂ  

REFERAT 
Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe 
ordinea de zi a sedinte ordinare  aferente lunii mai 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE 
ANEXA-MAGAZIE ȘI GRUP SANITAR LA DISPENSAR MEDICAL 
STOENESTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării 
Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție,inclusiv 
imputernicirea primarului comunei Stoenești  să semneze contractul pentru 
întocmirea documentației prevăzută mai sus,inclusiv a contractului de 
consultanță,cu respectarea cu prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile 
publice,cu modificările și completările ulterioare. 

 
Consilier achizitii publice şi 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 realizării obiectivului de investiţii  „CONSTRUIRE ANEXA-
MAGAZIE ȘI GRUP SANITAR LA DISPENSAR MEDICAL STOENESTI,COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Proiectului Tehnic ,a 
caietului de sarcini și a detaliilor de execuție 

 
Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi 
aprobare în  şedinţa ordinara aferenta lunii mai 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „CONSTRUIRE 
ANEXA-MAGAZIE ȘI GRUP SANITAR LA DISPENSAR MEDICAL 
STOENESTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării 
Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție. 

 
 
 

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 realizării obiectivului de investiţii  „CONSTRUIRE ANEXA-
MAGAZIE ȘI GRUP SANITAR LA DISPENSAR MEDICAL STOENESTI,COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Proiectului Tehnic ,a 
caietului de sarcini și a detaliilor de execuție 

 
Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
 finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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 
aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „CONSTRUIRE ANEXA-MAGAZIE ȘI 
GRUP SANITAR LA DISPENSAR MEDICAL STOENESTI,COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Proiectului Tehnic ,a 
caietului de sarcini și a detaliilor de execuție ,inclusiv imputernicirea primarului 
comunei Stoenesti să semneze contractul pentru întocmirea documentației 
prevăzută la art.1,inclusiv a contractului de consultanță,cu respectarea cu 
prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și 
completările ulterioare,supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti din luna mai 2017 . 
 

Consilier achizitii publice şi 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 
Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun introducerea pe 
ordinea de zi a sedinte ordinare  aferente lunii mai 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „ZID DE 
SPRIJIN,DRUM DE EXPLOATARE SAT MOGOSESTI-BÂRLOGU,COMUNA 
STOENEȘTI ,JUDETUL VÂLCEA  ”,în cadrul proiectului „ Imbunatatirea și 
dezvoltarea  infrastructurii  legate de dezvoltarea și adaptarea  agriculturii în 
comuna Stoenești ,judetul Vâlcea  ”, valoarea cheltuielilor  suplimentare 
urmand a fi suportate din valoarea lucrarilor diverse și neprevazute  din 
cadrul proiectului mai susmentionat. 

 
Consilier achizitii publice şi 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 realizării obiectivului de investiţii „ZID DE SPRIJIN,DRUM DE 
EXPLOATARE SAT MOGOSESTI-BÂRLOGU,COMUNA STOENEȘTI ,JUDETUL 
VÂLCEA  ”,în cadrul proiectului „ Imbunatatirea și dezvoltarea  infrastructurii  
legate de dezvoltarea și adaptarea  agriculturii în comuna Stoenești ,judetul 
Vâlcea  ” 

 
Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii  finantate din fonduri publice,cu modificările și completările 
ulterioare şi art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,cu modificările şi completările ulterioare,propun spre dezbatere şi 
aprobare în  şedinţa ordinara aferenta lunii mai 2017  a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „ZID DE 
SPRIJIN,DRUM DE EXPLOATARE SAT MOGOSESTI-BÂRLOGU,COMUNA 
STOENEȘTI ,JUDETUL VÂLCEA  ”,în cadrul proiectului „ Imbunatatirea și 
dezvoltarea  infrastructurii  legate de dezvoltarea și adaptarea  agriculturii în 
comuna Stoenești ,judetul Vâlcea  ”, valoarea cheltuielilor  suplimentare 
urmand a fi suportate din valoarea lucrarilor diverse și neprevazute  din 
cadrul proiectului mai susmentionat. 

 
 

 
 

PRIMAR 
Gheorghe Dumbravă 
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NR………………/……………2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

aprobarea realizării obiectivului de investiţii „ZID DE SPRIJIN,DRUM DE 
EXPLOATARE SAT MOGOSESTI-BÂRLOGU,COMUNA STOENEȘTI ,JUDETUL 
VÂLCEA  ”,în cadrul proiectului „ Imbunatatirea și dezvoltarea  infrastructurii  
legate de dezvoltarea și adaptarea  agriculturii în comuna Stoenești ,judetul 
Vâlcea  ” 

 
Având în vedere 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. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
 finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi 
art.44,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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 
aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „ZID DE SPRIJIN,DRUM DE 
EXPLOATARE SAT MOGOSESTI-BÂRLOGU,COMUNA STOENEȘTI ,JUDETUL 
VÂLCEA  ”,în cadrul proiectului „ Imbunatatirea și dezvoltarea  infrastructurii  
legate de dezvoltarea și adaptarea  agriculturii în comuna Stoenești ,judetul 
Vâlcea  ”, valoarea cheltuielilor  suplimentare urmand a fi suportate din valoarea 
lucrarilor diverse și neprevazute  din cadrul proiectului mai susmentionat.,supus 
spre dezbatere şi aprobare în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti din luna mai 2017 . 
 

Consilier achizitii publice şi resurse umane 
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel 
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Nr…………../…………….2017                 SE APROBA 
         PRIMAR 
              GHEORGHE DUMBRAVĂ                             

 
REFERAT 

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 judetului Vâlcea, precum și al municipiilor, 
orașelor și  comunelor din județul Vâlcea, actualizată; 

 Fata de cele prezentate ,propun spre dezbatere şi  aprobare proiectul de 
hotărâre 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, supus dezbaterii şi aprobării Consiliului 
Local al  comunei Stoeneşti în şedinţa ordinară din luna mai 2017 în sensul  
completarii cu o noua pozitie  nr.378 în care este inventariata o suprafata de 
teren în marime de 200 mp în punctul “În Glod-La Radu Emil” ,cu vecinatatile 
:Nord-mostenitor I.T.Popescu si Drum tarla(drum de exploatare) sat 
Bârlogu,Radu Emil ,km 0+000, Sud:DN 67,Vest:mostenitori I. Cosmescu  si DN 
67,Est:Radu Emil,omisa a fi trecut în inventarul domeniului public al comunei 
Stoeneşti la data intocmirii acestuia în anul 1999 ; 

Ținând cont de inventarul  Primariei comunei Stoenești din 17 octombrie 
1941 eliberat de Serviciul  judetean Vâlcea  al Arhivelor Nationale; 

Având  în vedere faptul că terenurile inventariate,  nu fac 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 sunt grevate de 
sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu iar prin  Procesul-verbal inregistrat sub 
nr. 3352/05.05.2017 Comisia de inventariere a bunurilor apartinand 
patrimoniului comunei Stoenești constituita prin Dispozitia primarului nr.193/19 
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iunie 2015 a propus  inventarierea în domeniul public a unei  suprafate de teren 
în marime de 200 mp în punctul “În Glod-La Radu Emil”,ca urmare a 
masuratorilor cadastrale efectuate,  după cum urmeaza: 
Nr. 
Crt. 

Cod 
clasificare 

Denumire
a bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobandirii 
sau darii in 
folosinta 

Valoare 
inventar(R
ON) 

Situatia 
juridica 
actuala  
Denumire act 
de 
proprietate 
sau alte acte 
doveditoare 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
378  TEREN în 

punctul 
“În 
Glod-La 
Radu 
Emil” 

Tehnice- suprafata 
200 mp,intravilan, 
,Adresa: 
Stoenești,strada 
Bârlogu, 
vecini:DJ646A, 
Bucătaru I 

1941 5.000 Inventarul 
averii 
comunei 
Stoenești din 
17 octombrie 
1941 

 
 

Consilier juridic 
Cosma Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de  hotărâre 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

  
 
 

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 judetului Vâlcea, precum și al municipiilor, 
orașelor și  comunelor din județul Vâlcea, actualizată; 

 Fata de cele prezentate ,propun spre dezbatere şi  aprobare în şedinţa 
ordinară din luna mai  proiectul de hotărâre 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, supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al  comunei Stoeneşti în 
şedinţa ordinară din luna mai 2017 în sensul  completarii cu o noua pozitie  
nr.378 în care este inventariata o suprafata de teren în marime de 200 mp în 
punctul “În Glod-La Radu Emil” ,cu vecinatatile :Nord-mostenitor I.T.Popescu si 
Drum tarla(drum de exploatare) sat Bârlogu,Radu Emil ,km 0+000, Sud:DN 
67,Vest:mostenitori I. Cosmescu  si DN 67,Est:Radu Emil,omisa a fi trecut în 
inventarul domeniului public al comunei Stoeneşti la data intocmirii acestuia în 
anul 1999 ; 

Ținând cont de inventarul  Primariei comunei Stoenești din 17 octombrie 
1941 eliberat de Serviciul  judetean Vâlcea  al Arhivelor Nationale; 
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Având  în vedere faptul că terenurile inventariate,  nu fac 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 sunt grevate de 
sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu iar prin  Procesul-verbal inregistrat sub 
nr. 3352/05.05.2017 Comisia de inventariere a bunurilor apartinand 
patrimoniului comunei Stoenești constituita prin Dispozitia primarului nr.193/19 
iunie 2015 a propus  inventarierea în domeniul public a unei  suprafate de teren 
în marime de 200 mp în punctul “În Glod-La Radu Emil”,ca urmare a 
masuratorilor cadastrale efectuate,  după cum urmeaza: 
Nr. 
Crt. 

Cod 
clasificare 

Denumire
a bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobandirii 
sau darii in 
folosinta 

Valoare 
inventar(R
ON) 

Situatia 
juridica 
actuala  
Denumire act 
de 
proprietate 
sau alte acte 
doveditoare 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
378  TEREN în 

punctul 
“În 
Glod-La 
Radu 
Emil” 

Tehnice- suprafata 
200 mp,intravilan, 
,Adresa: 
Stoenești,strada 
Bârlogu, 
vecini:DJ646A, 
Bucătaru I 

1941 5.000 Inventarul 
averii 
comunei 
Stoenești din 
17 octombrie 
1941 

 
 

 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
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NR………../…………….2017 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
La proiectul de  hotărâre 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

  
 
 

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 judetului Vâlcea, precum și al municipiilor, 
orașelor și  comunelor din județul Vâlcea, actualizată; 

 Fata de cele prezentate ,propun spre aprobare proiectul de hotărâre 
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, supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al  
comunei Stoeneşti în şedinţa ordinară din luna mai 2017 în sensul   completarii 
cu o noua pozitie  nr.378 în care este inventariata o suprafata de teren în 
marime de 200 mp în punctul “În Glod-La Radu Emil” ,cu vecinatatile :Nord-
mostenitor I.T.Popescu si Drum tarla(drum de exploatare) sat Bârlogu,Radu 
Emil ,km 0+000, Sud:DN 67,Vest:mostenitori I. Cosmescu  si DN 67,Est:Radu 
Emil,omisa a fi trecut în inventarul domeniului public al comunei Stoeneşti la 
data intocmirii acestuia în anul 1999. 

 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
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