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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.2401/02.04.2019 
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 bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri proprii al comunei  Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru 
anul 2019; 
 2.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri proprii al comunei  Stoeneşti,judeţul Vâlcea pentru 
anul 2019 

      3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizării excedentului anual al 
bugetului local al comunei Stoeneşti  rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 
pentru anul 2018 ,în suma de 3.732.000 lei, ca  sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
        4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„Înfiinţare sistem de distributie gaze naturale în  comuna Stoeneşti, 
judetul Vâlcea”, a elaborarii si realizarii Studiului de fezabilitate,a Proiectului 
Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de executie; 
        5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale 
serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti; 

6.  Proiect de hotărâre privind  stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile 
publice  și personalul  contractual din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti; 
        7.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea inventarierii materiei impozabile 
pentru anul fiscal 2020; 

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 ; 

9.  Proiect de hotărâre privind  stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a 
altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020; 

10.  Proiect de hotărâre privind  utilizarea sumei de 50.000 lei  din fondul 
de rezerva   bugetara   constituit, pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii 

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 

festive ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția a-V-a, în ziua 
de 14 iulie 2019; 

11.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  alocării unui sprijin financiar în 
sumă de 5.000 lei Parohiei Zmeurăt , reprezentată prin preot paroh Petrescu 
Vladimir,  în vederea  efectuării lucrărilor de reabilitare  la  Biserica’ Sf.Dimitrie’ ; 

12.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  alocării unui sprijin financiar în 
sumă de 20.000 lei Parohiei Dobriceni ,C.I.F. 15457010 , reprezentată prin preot 
paroh Manu Ioan-Lucian,  în vederea construirii unui praznicar la Biserica ”Sf. 
Ioan Botezatorul”-Dobriceni; 

13.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  alocării unui sprijin financiar în 
sumă de 10.000lei Parohiei Cacova , reprezentată prin preot paroh Drăgănel 
Bogdan,  în vederea  construirii unui praznicar în cadrul parohiei; 

14.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  alocării unui sprijin financiar în 
sumă de 5.000 lei Parohiei Bârlogu,C.I.F. 26491602 , reprezentată prin preot 
paroh Popescu Alexandru Daniel, în vederea  achizitionarii materialelor necesare 
pentru finalizarea lucrarilor la corpul de centrala și pentru modernizarea salii de 
mese; 

15.  Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de 
rezerva bugetara constituit în bugetul local pentru sprijinirea doamnei Udrea 
Ioana Carolina,persoana aflata în situație de extrema dificultate,pentru 
acoperirea cheltuielilor efectuate cu inmormantarea mamei sale Udrea Ileana; 

16.  Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de 
rezerva bugetara constituit în bugetul local pentru sprijinirea doamnei Liţoiu 
Mirela,persoana aflata în situație de extrema dificultate,pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate cu inmormantarea sotului sau Liţoiu Constantin; 

17.  Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de 
rezerva bugetara constituit în bugetul local pentru sprijinirea domnului 
Constantin N. Dumitru,persoana aflata în situație de extrema dificultate,pentru 
acoperirea cheltuielilor efectuate cu inmormantarea fiului său Constantin D. 
Dumitru; 

18.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizarii obiectivului de 
investitii:”Asfaltare drumuri de interes local in satele Stoenesti-
Mogosesti (DC 160 B) si Dobriceni (DS poz 111, DS poz 113 si DT poz 
181), in lungime totala de 2200 ml”, a elaborarii si realizarii Proiectului 
Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de executie; 

19.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizarii obiectivului de 
investitii”Extindere retea de alimentare cu apa in satul Gruieri (Sarata), 
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in lungime totala de 1000 ml”, a elaborarii si realizarii Proiectului Tehnic, a 
caietului de sarcini si a detaliilor de executie; 

20.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizarii obiectivului de 
investitii”Modernizare sistem de iluminat public, cu lampi led, in 
comuna Stoenești ,judetul Vâlcea ”; 

21.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizarii obiectivului de 
investitii”REABILITARE SEDIU PRIMARIE, COMUNA STOENEȘTI , SAT 
STOENEȘTI , JUDETUL VÂLCEA ”; 
   22.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizarii obiectivului de 
investitii ” Extindere retea de distributie a apei potabile in satul 
Dobriceni(Cornet), pe o lungime de 800 ml” , a elaborarii si realizarii 
Proiectului Tehnic, a caietului de sarcini si a detaliilor de executie1 

23.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării  unui număr total 
de 6 pachete  de Sisteme de climatizare răcire/încălzire compuse din aparate de 
aer condiționat pentru Căminele Culturale din satele Bârlogu si Zmeurătu și 
sediul Primariei comunei Stoenești, judeţul Vâlcea  ; 

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 12 aprilie 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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