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NR.3770/02.06.2020 
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  actualizarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Stoenești; 

2.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea documentelor necesare demarării  
procedurii de atribuire a  Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare 
constând din colectare, transfer și sortare  a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea; 

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea platii sumei de 6056,99 lei reprezentand 
cheltuiala neeligibila in cadrul obiectivului de investitie „Infiintare sisteme centralizate de 
alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, 
Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea  ACTIUNEA 1– Infiintare sistem 
centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti 
si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea ACTIUNEA 2–Infiintare sistem 
centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, 
Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, conform contractului de finantare 
nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017; 

4.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor 
tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Infiintare sistem de 
distributie gaze naturale in comuna Stoenești, judetul Vâlcea ” in vederea finantarii 
din surse legal constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, fonduri 
guvernamentale); 

5.  Proiect de hotărâre aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico-
economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Modernizare si 
eficientizare sistem de iluminat public stradal, cu lampi led in comuna Stoenești , 
judetul Vâlcea ” in vederea finantarii in cadrul Programului pentru înlocuirea corpurilor de 
iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED finantat de 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  si/sau din alte surse legal constituite (buget local, 
fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale); 

Iniţiator:PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
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 iunie 2020. 

 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 general  
Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
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