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web site: www.primaria-stoenesti.ro 

LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.32 
HOTĂRÂREA NR….. 

PRIVITOR LA : rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2017 
 

 
Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  

şedinţa ordinară în data de …03.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 3/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru perioada 
martie-mai 2017; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Expunerea  de  motive  a  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrata  sub  nr…..04.2017 si  Raportul  
de  specialitate  al compartimentului contabilitate prin care propune 
rectificarea bugetului local pe anul 2017; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr…../04.2017  prin care doamna 
Tătulescu Nicoleta-consilier(contabil ) în aparatul de specialitate al primarului  
comunei Stoeneşti propune rectificarea bugetului local pe anul 2017; 

Văzând adresa nr.4365/31 martie 2017 a Consiliului Judetean Vâlcea prin 
care se comunica sumele care au fost repartizate Comunei Stoenești  pentru anul 
2017; 

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…….04.2017 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.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; 

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 2017, 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 
                                                                                                Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … aprilie 2017 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.32 

 
 

ANEXA LA H.C.L.NR………./…… aprilie 2017 
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Privind : aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 
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 
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 

   +145,00 
   
+ 83,00 
  + 80,00 
  
 
  
   
+   3,00 
 +  62,00 
  
+  40,00 
    
+ 20,00     
 
 
 
 
  
 
+   20,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 87,37 
 
 
 
+  15,00 
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TOTAL VENITURI + 287,37 TOTAL CHELTUIELI + 287,37 

 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă                     SECRETAR 
                                                                                               Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … aprilie 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.33 

HOTĂRÂREA NR….. 
PRIVITOR LA : achizitionarea unei autoutilitare marca Dacia Duster 4X4 

 
 

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară în data de …03.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 
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Văzând ca prin  Hotărârea nr. 3/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru perioada 
martie-mai 2017; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Expunerea  de  motive  a  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrata  sub  nr…..04.2017 si  Raportul  
de  specialitate  al compartimentului Achiziţii publice și Resurse umane prin 
care propune aprobarea achizitionarii unei autoutilitare marca Dacia Duster 4X4 
diesel; 

Având în vedere referatul înregistrat la nr…../04.2017  prin care 
compartimentului Achiziţii publice și Resurse umane prin care propune aprobarea 
achizitionarii unei autoutilitare marca Dacia Duster 4X4 diesel,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; 

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…….04.2017 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.5,alin.8 din Ordonanta  
nr.80/2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile 
administratiei publice si institutiile publice ,cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

În baza prevederilor 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 împotrivă, 
adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. - Se aprobă  achiziționarea unei autoutilitare  marca Dacia Duster 
4X4 diesel, cu capacitate cilindrica de maxim 1.600 cm3 si al carei  pret   nu poate 
depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA. 

Art.2. – Finanțarea  investiției  prevăzuta la art.1 va fi asigurata  din bugetul 
local al comunei Stoenești. 

Art.2. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate și a 
compartimentului Achiziţii publice și resurse umane, iar secretarul comunei va 
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asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în 
vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti,  
compartimentulor responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Local. 
 
 
    INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă                     SECRETAR 
                                                                                                Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, … aprilie 2017 
 
 
 
 
LEGISLATURA A-VII-A        PROIECT NR.33 

 

HOTĂRÂREA NR. 43 
PRIVITOR LA: 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 
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Dezvoltare Rurala – SubMasura 7.2 – Investiții in crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara mica 
 

Consiliul  Local  al  comunei  Stoeneşti  ,  judeţul  Vâlcea,  întrunit  în  
şedinţa ordinară în data de …03.2017, la care participă un număr de … 
consilieri din 13 aleşi ; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 3/28 martie 2017 a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru perioada 
martie-mai 2017; 

            Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a Primarului 
comunei Stoeneşti ,  înregistrata sub nr…….04.2017 şi Raportul de specialitate al 
Compartimentului Achizitii publice si resurse umane   prin care se propune 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; 

 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…….04.2017 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.(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 Ordonanței 
de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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În baza art.45, alin.2,lit.(b) 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 aprobă   solicitarea  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. 

Art.2.- Se imputerniceste d-nul Dumbravă  Gheorghe,in calitate de primar al 
comunei Stoeneşti,judetul Vâlcea  , cetatean roman, nascut 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 FONDUL 
NATIONAL DE GARANTIE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE  MICI SI 
MIJLOCII S.A.- IFN(FNGCIMM - S.A.-IFN) in derularea Proiectului. 
   Art.3. - Primarul comunei Stoenești va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate si  , iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea actului administrativ  Instituţiei 
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 
primarului comunei Stoenești,   compartimentelor responsabile cu punerea în 
executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local. 
   
 
     INITIATOR 
       PRIMAR           Avizat pentru legalitate 
Gheorghe Dumbravă                     SECRETAR 
                                                                                                Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
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Stoeneşti, … aprilie 2017 
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