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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.1923/01.03.2019 
ANUNT 

 
 In conformitate cu art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administraţia publica, aducem la cunoştinţa publica intenţia de 
supunere spre aprobare Consiliului Local al comunei Stoeneşti a următoarelor 
proiecte de act cu caracter normativ: 

1.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contului anual de execuţie  a 
bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  31 
decembrie 2018; 

2.  Proiect de hotărâre privind   însușirea  raportului asupra gestionarii 
bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti; 

      3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă socială organizat la nivelul 
comunei Stoenești, județul Vâlcea; 
        4.  Proiect de hotărâre privind  constituirea echipei mobile  pentru 
intervenția de urgenta în cazurile de violenta domestica pe raza comunei 
Stoenești  ; 
        5.  Proiect de hotărâre privind  modificarea si completarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești  Nr. 72/ 22.10.2017  privitor la 
aprobarea Studiului de fezabilitate si  a indicatorilor tehnico-economici ai   
obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 
SATUL ZMEURĂTU, COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, actualizați in 
urma desfășurării procedurii de achiziție de servicii de proiectare,  execuție 
lucrări si dirigenție de șantier; 

6.  Proiect de hotărâre privind  modificarea si completarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești  Nr. 73/ 22.10.2017  privitor la 
aprobarea Studiului de fezabilitate si  a indicatorilor tehnico-economici ai   
obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 
COMUNA STOENEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”, actualizați in urma desfășurării 
procedurii de achiziție de servicii de proiectare,  execuție lucrări si dirigenție de 
șantier ; 
        7.  Proiect de hotărâre privind  actualizarea devizului general  si  a 
indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL ZMEURĂTU, COMUNA STOENEȘTI, 
JUDEȚUL VÂLCEA”, în conformitate cu prevederile OUG nr.114/2018 și a 
Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018; 
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8.  Proiect de hotărâre privind  actualizarea devizului general  si  a 
indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA 
DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA STOENEȘTI,, în conformitate cu 
prevederile OUG nr.114/2018 și a Instrucțiunii ANRMAP București nr.2/2018 ; 

Cetățenii interesați  pot consulta proiectele actelor cu caracter normativ la 
sediul Primăriei  şi pe site-ul www.primaria-stoenesti.ro  si pot face propuneri, 
sugestii sau recomandări pe marginea acestuia  până la data de 25 martie 2019. 

 Proiectele actelor cu caracter normativ vor fi completate cu eventualele 
propuneri, sugestii sau recomandări făcute de persoanele interesate  înainte de 
supunerea lor spre aprobare Consiliului Local. 

 
Secretar 

Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
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