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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 2021 ; 

2.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea Studiului de Fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rezultați in urma întocmirii 
Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: “Amenajare parc de 
recreere in satul Dobriceni, comuna Stoenești , judeţul Vâlcea”; 

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea prelungirii pana la data de 
14.12.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 399/11.08.2017 in 
suma de 3.967.481 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de 
plata a avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului “PROIECT INTEGRAT: 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 CENTRALZAT 
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 
PRISCU MARE, NEGHINESTI, DELENI, POPESTI SI GRUIU, COMUNA 
STOENESTI, JUDETUL VALCEA”, com. STOENESTI, jud. VALCEA, in baza 
contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720AM00021644000390/14.06.2017, precum si plata unui comision de 
0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de FNGCIMM SA IFN; 

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 18 mai 2021. 

 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  
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