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DISPOZIŢIA NR.43 
PRIVITOR LA : convocarea Consiliului Local al comunei Stoeneşti în 

ședință ordinară în data de 17 martie 2021 
 
 
Gheorghe Dumbravă , Primarul comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul înregistrat la nr. 1658/08.03.2021                                                          

prin care secretarul general al  comunei Stoeneşti propune convocarea 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti în ședința ordinară pentru luna martie 
2021; 
 În conformitate cu prevederile art.133,alin.1,art.134,alin.1,lit.(a) și 
alin.3,lit.(a),alin.5,art.135,alin.1-alin.3,art.155,alin.1,lit.(b) și alin.3,lit.(b) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art.196,alin.1,lit.(b)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
DISPOZIŢIE 

 
 Art.1 Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al comunei 
Stoeneşti, cu participarea fizica a consilierilor locali, în data de 17 martie 
2021, ora 1400 în  sala de ședințe a  Consiliului Local al comunei Stoeneşti, 
din strada Primariei,nr.84,sat Stoenești, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea. 

Art.2 Proiectul ordinii de zi este prevăzut in anexa la prezenta 
dispoziţie, care face parte integranta din acesta. 

Art.3 Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi prevăzut la art.3 vor 
fi puse la dispoziția  consilierilor locali pe suport de hartie,cat și în format 
electronic. 

Art.4 (1)Comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise spre 
avizare proiectele de hotarari sunt urmatoarele :Comisia de Programe de 
dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ,Comisia pentru administratie publica locala, 
juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor și 
Comisia pentru pentru invatamant, sanatate, cultura,protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement. 



 
 

 

2 

 

        

                     

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 

JUDEŢUL VÂLCEA 
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 

e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

(3) Avizele comisiilor de specialitate  se transmit secretarului general 
al comunei pana în data de 17 martie 2021,ora 10,00  în vederea 
multiplicării și înaintării lor către consilierii locali și către inițiator.  

(3)  Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra 
proiectelor de hotarari, pe care transmit secretarului pana la data de 17 
martie 2021,ora 10,00. 

Art.5 Secretarul general al comunei Stoeneşti va asigura convocarea 
în scris a consilierilor locali,precum și  comunicarea prezentei dispoziţii 
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate,  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul institutiei 
și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 

  
PRIMAR,                                                  

   Gheorghe Dumbravă                     Contrasemnează pentru legalitate 
                SECRETAR GENERAL, 

     Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoenești,10 martie 2021 
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ANEXA LA DISPOZITIA PRIMARULUI NR.43/10 martie 2021 
PROIECTUL  ORDINII DE ZI 

Proiectul ordine de zi este următorul: 
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței  ordinare din data de 29 

ianuarie 2021; 
2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contului anual de execuţie  

a bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  31 
decembrie 2020; 

Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea utilizării excedentului anual 
al bugetului local al comunei Stoeneşti  rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar pentru anul 2020 ,în suma de 4.799.000 lei, ca  sursă de finanţare 
a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

4.  Proiect de hotărâre privind   însușirea  raportului asupra gestionarii 
bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti; 

Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

5.  Proiect de hotărâre privind   însuşirea Raportului  primarului 
privind starea socială, economică şi de mediu a comunei Stoeneşti pentru 
anul 2020; 

Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

6.  Proiect de hotărâre privind   revizuirea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Stoenești; 

Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

7.  Petiții, întrebări și interpelări. 
    
    

PRIMAR,                                                  
   Gheorghe Dumbravă                     Contrasemnează pentru legalitate 
               SECRETAR GENERAL, 

    Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
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