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NR.646/02 februarie 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 martie-mai 2017; 

2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„EXTINDERE ALIMENTARE CU APA ÎN SATUL ZMEURĂTU,COMUNA 
STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate 
,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție; 

3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,CU ENZIMA DE TIP 
CANADIAN,ÎN COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”,a elaborării și 
realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a detaliilor de 
execuție; 

4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„DOTARE CU CALCULATOARE,VIDEOPROIECTOARE ȘI MOBILIER SCOLAR A 
SCOLII GIMNAZIALE STOENEȘTI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”; 

5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT STRADAL ÎN 
COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”; 

6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,ÎN SATELE 
STOENEȘTI,BÂRLOGU,BUDURĂȘTI,DOBRICENI,GRUIU,PISCU 
MARE,NEGHINEȘTI,DELENI,COMUNA STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA”,a 
elaborării și realizării Studiului de Fezabilitate ,a caietului de sarcini și a 
detaliilor de execuție; 

7.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării,prin majorare, a  
tarifelor pentru activitățile  de precolectare ,colectare și  transportul deșeurilor 
menajere, cu excepția celor cu regim special,sortarea deșeurilor menajere și 
depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de către SC Urban S.A 
Rm. Vâlcea  în comuna Stoenești; 

8.  Proiect de hotărâre privind  reactualizarea Planului de Analiză şi 
Acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii 
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de Urgenţă al comunei Stoeneşti; 
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes 

local  ce se vor desfăşura în anul 2017, cu beneficiarii Legii nr.416/2001; 
10.  Proiect de hotărâre privind  însuşirea Raportului  primarului privind 

starea socială, economică şi de mediu a comunei Stoeneşti pentru anul 2016; 
11.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contului anual de execuţie  a 

bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  31 
decembrie 2016; 

12.  Proiect de hotărâre privind  însuşirea  raportului asupra gestionarii 
bunurilor care aparţin 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 20 februarie 
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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