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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  rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 2014;             

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

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Asfaltarea unor drumuri de interes local în lungime de 4 km,  în comuna 
Stoeneşti,judeţul Vâlcea ” ;             

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

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării prelungirii pana la data de 30 august 2015 a Scrisorii 
de garantare de la FONDUL  NATIONAL DE GARANTIE A CREDITELOR PENTRU 
INTREPRINDERILE  MICI SI MIJLOCII S.A.- IFN(FNGCIMM - S.A.-IFN) nr. 201/05.07.2013, in 
suma de 1.764.738,80  lei,in vederea garantării in procent de 110% a obligațiilor de plata a avansului de 
1.604.308,00 lei  din fondurile nerambursabile pentru implementarea Proiectului  integrat „REFACERE 
ŞI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDATII ÎN ANUL 
2010,ÎN COMUNA STOENEŞTI,JUDETUL VÂLCEA  ”,finanțat din fonduri nerambursabile 
FEADR,PNDR- MASURA 322„Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunătățirea serviciilor de baza 
pentru economia si populația rurala si punerea în valoare a moștenirii rurale”,Submăsura 322 d) 
„Investiții privind lucrări de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundații in anul 
2010”, in baza contractului de finanțare nerambursabila nr. C322D011144000008/30.05.2012 si actelor 
adiționale ulterioare, in favoarea Agenției de Plați pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ;             

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

4. Proiect de hotărâre privind  atribuirea cu titlu gratuit a cantitatii de 7 mc masa lemnoasa(pin) din 
proprietatea comunei Stoeneşti, Parohiei Cacova,reprezentata prin preot paroh Bogdan Draganel ,în 
vederea  continuării construirii unei anexe la biserica ;             

 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 11.12.2014. 

 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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