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NR.1527/01.03.2018 
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  rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru 
anul 2018; 

2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contului anual de execuţie  a bugetului local 
al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  31 decembrie 2017; 

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

4.  Proiect de hotărâre privind modificarea  şi completarea  anexei la Hotărârea 
Consiliului Local      nr.14/23.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Stoeneşti; 

5.  Proiect de hotărâre privind  utilizarea sumei de 45.000 lei  din fondul de rezerva   
bugetara   constituit, pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de 
borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția a-IV-a, în ziua de 08 iulie 2018; 

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

7.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea modului de întocmire a Registrului agricol la 
nivelul comunei Stoenești,  a analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al 
comunei Stoeneşti   pentru semestrul II 2017, precum şi stabilirea unor măsuri pentru 
eficientizarea acestei activităţi; 

Iniţiator: Gheorghe Dumbravă– primar ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

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 15 martie 2018. 

 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 
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