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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 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;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizarii Reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2018-2019;
3. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru
anul fiscal 2019;
4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa
”, în serviciu public de interes local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în
subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE SI EXTINDERE A SCOLII
GIMNAZIALE STOENESTI, COMUNA STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, in vederea obtinerii
finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, APELUL DE PROIECTE NR.
POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, Axa prioritare 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale,
Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusive in formare
profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului
de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii
cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului;
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 17 aprilie 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.
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