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NR.3195/02 mai 2017 
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 preşedintelui de şedinţa pentru perioada iunie-
august 2017; 

2.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„REABILITARE PUNTI PIETONALE DIN PUNCTELE LA COPALA-ICOVOIU ȘI LA 
PLAVITU,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Proiectului Tehnic ,a 
caietului de sarcini și a detaliilor de execuție; 

3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„REABILITARE PARCARE PRIMARIA STOENESTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA 
”,a elaborării și realizării Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție; 

4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„CONSTRUIRE ANEXA-MAGAZIE ȘI GRUP SANITAR LA DISPENSAR MEDICAL 
STOENESTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Proiectului 
Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție; 

5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  „ZID DE 
SPRIJIN,DRUM DE EXPLOATARE SAT MOGOSESTI-BÂRLOGU,COMUNA STOENEȘTI 
,JUDETUL VÂLCEA  ”,în cadrul proiectului„Imbunatatirea și dezvoltarea  infrastructurii  
legate de dezvoltarea și adaptarea  agriculturii în comuna Stoenești ,judetul Vâlcea”; 

6.  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; 

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 08 mai 2017. 

 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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