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NR.5712/08.08.2019 
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  alegerea președintelui de ședință pentru perioada 
septembrie-noiembrie 2019; 

2.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea acordării unui sprijin financiar elevilor din 
învățământul preuniversitar  înscriși la Școala Gimnaziala Stoenești ,comuna Stoeneşti, judeţul 
Vâlcea care participa la concursuri școlare și campionate sportive; 

3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcții 
ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituțiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti; 

4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirea  contractului de concesiune 
nr.4482/01.09.2004, încheiat cu C.M.I. dr. Popescu Mariana, având ca obiect spații cu 
destinația de cabinet medical,pana la data de 01.03.2027; 

5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării și instalării a doua panouri 
solare pentru Căminele Culturale din satele Stoenești și Dobriceni; 
        6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării a 4(patru) panouri-indicatoare 
din inox amplasate la intrarea/ieșirea din comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea  ; 
        7.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării a 5(cinci) acoperisuri din 
lemn(esenta brad),demontabile pentru fântânile inventariate la pozititile 
nr.330,338,343,344,352, din Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea ,conform Anexei nr.72 din H.G.nr.1362/2001; 
        8.  Proiect de hotărâre privind  aderarea comunei Stoenești ,judeţul Vâlcea la serviciul 
de audit public intern din  cadrul Filialei Judeţene  Sibiu a Asociației Comunelor din România ; 
        9.  Proiect de hotărâre privind  însușirea Acordului de cooperare cu Filiala Județeană 
Sibiu a A.Co.R. privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern; 

10.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea contribuției Comunei Stoeneşti, judeţul 
Vâlcea  pentru susținerea și funcționarea compartimentului de audit public intern în cooperare 
cu Filiala Județeană Sibiu a A.Co.R.; 
 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 21 august 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. 
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