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

Nr………………../………………….2021

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
privitor la: aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului
de specialitate al primarului comunei Stoeneşti

In conformitate cu prevederile prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3,
lit.(c)
și art.407 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi
pct. 5 la anexa din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi, spre
aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna iunie
2021,proiectul de hotărâre privitor la aprobarea modificării organigramei şi
statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti,
în sensul transformării funcției publice de execuție de referent, clasa III, gradul
profesional superior,
în prezent vacantă, în referent, clasa III, gradul
profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol din aparatul de
specialitate al primarului comunei Stoenesti
Consilier achiziţii publice
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

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

NR……….……./………………..……2021
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
privitor la: aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului
de specialitate al primarului comunei Stoeneşti
In conformitate cu prevederile prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3,
lit.(c)
și art.407 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi
pct. 5 la anexa din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele prezentate va supun spre dezbatere și aprobare, in Sedinta
de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna iunie 2021, proiectul de hotărâre
privitor la aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului
de specialitate al primarului comunei Stoeneşti.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

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

NR……….……./………………2021
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
privitor la: aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului
de specialitate al primarului comunei Stoeneşti
In conformitate cu prevederile prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3,
lit.(c)
și art.407 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi
pct. 5 la anexa din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele prezentate propun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local
al Comunei Stoenesti din luna iunie 2021, proiectul de hotărâre privitor la
aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Stoeneşti

Consilier achiziţii publice
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

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

Nr………………../………………….2021

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
privitor la: modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al comunei
Stoenești nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea organigramei şi statului de
funcţii a ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes
local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea Consiliului
Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea

In conformitate cu prevederile prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3,
lit.(c)
și art.407 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi
pct. 5 la anexa din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi, spre
aprobare, in Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna iunie
2021,proiectul de hotărâre privitor la modificarea Anexei nr.2 la Hotararea
Consiliului Local al comunei Stoenești nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea
organigramei şi statului de funcţii a ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”,
serviciu public de interes local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în
subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea în sensul
completarii nivelului studiilor pentru muncitorii calificati,pe lângă studii medii și
cu studii generale(pct.6-9 din anexa),după cum urmeză:
NR.CRT

COMPARTIMENT
NUME PRENUME SALARIAT/VACANT

FUNCTIA
DE CONDUCERE

NIVELUL STUDIILOR

DE EXECUTIE

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
1

VACANT

2

VACANT

SEF SERVICIU

S
SEF FORMATIE MUNCITORI

M

COMPARTIMENT CONTABILITATE
3

VACANT

ECONOMIST

S

4

VACANT

CASIER

M

COMPARTIMENT APA-CANALIZARE

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
5

VACANT

6

VACANT

7

VACANT

8

VACANT

9

VACANT

LABORANT
MUNCITOR CALIFICAT
I(electrician)
MUNCITOR CALIFICAT
I(mecanic)
MUNCITOR CALIFICAT
I(mecanic)
MUNCITOR CALIFICAT
I(mecanic)

Consilier achiziţii publice
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

M
M/G
M/G
M/G
M/G

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

NR……….……./………………..……2021
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
privitor la: modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al comunei
Stoenești nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea organigramei şi statului de
funcţii a ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes
local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea Consiliului
Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea
In conformitate cu prevederile prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3,
lit.(c)
și art.407 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi
pct. 5 la anexa din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele prezentate va supun spre dezbatere și aprobare, in
Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna iunie 2021, proiectul de
hotărâre privitor la modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al
comunei Stoenești nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea organigramei şi
statului de funcţii a ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de
interes local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea
Consiliului Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea, în sensul completarii
nivelului studiilor pentru muncitorii calificati,pe lângă studii medii și cu studii
generale(pct.6-9 din anexa),după cum urmeză:
NR.CRT

COMPARTIMENT
NUME PRENUME SALARIAT/VACANT

FUNCTIA
DE CONDUCERE

NIVELUL STUDIILOR

DE EXECUTIE

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
1

VACANT

2

VACANT

SEF SERVICIU

S
SEF FORMATIE MUNCITORI

M

COMPARTIMENT CONTABILITATE
3

VACANT

ECONOMIST

S

4

VACANT

CASIER

M

LABORANT
MUNCITOR CALIFICAT
I(electrician)

M

COMPARTIMENT APA-CANALIZARE
5

VACANT

6

VACANT

M/G

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
7

VACANT

8

VACANT

9

VACANT

MUNCITOR CALIFICAT
I(mecanic)
MUNCITOR CALIFICAT
I(mecanic)
MUNCITOR CALIFICAT
I(mecanic)

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

M/G
M/G
M/G

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

NR……….……./………………2021
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
privitor la: modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al comunei
Stoenești nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea organigramei şi statului de
funcţii a ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes
local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea Consiliului
Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea
In conformitate cu prevederile prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3,
lit.(c)
și art.407 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi
pct. 5 la anexa din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele prezentate propun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local
al Comunei Stoenesti din luna iunie 2021, proiectul de hotărâre privitor la
modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești
nr.17/20.04.2021 privitor la modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului
Local al comunei Stoenești nr.20/20.04.2021 privitor la stabilirea salariilor de
baza pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de
specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituțiilor din
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti .
Consilier achiziţii publice
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

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

Nr………………../………………….2021

APROB
PRIMAR
GHEORGHE DUMBRAVĂ

REFERAT
privitor la: modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Local al comunei
Stoenești nr.20/20.04.2021 privitor la stabilirea salariilor de baza pentru
funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Stoeneşti
In conformitate cu prevederile prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(c) și
art.407 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi pct. 5 la anexa din OUG nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi, spre aprobare, in
Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna iunie 2021,proiectul de hotărâre
privitor la modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești
nr.20/20.04.2021 privitor la stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și personalul
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi
instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, în sensul completarii
nivelului studiilor pentru muncitorii calificati,pe lângă studii medii și cu studii generale(pct.7-8
din anexa),după cum urmeză:
Nr. crt

Functia

1
2
3
4
5
7
8

Grad/Treapta

Nivel
studii

SALARIU DE BAZA
GRADATIA 0

Obs.

Sef serviciu
Economist
Sef Formatie
Muncitori

S
S
M

3000
2600
2500

1 post
1 post
1 post

Casier
Laborant
Muncitor calificat
electrician
Muncitor calificat
mecanic

I

M
M
M/G

2350
2350
2350

1 post
1 post
1 post

I

M/G

2350

3 posturi

Consilier achiziţii publice
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

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

NR……….……./………………..……2021
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
privitor la: modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești
nr.20/20.04.2021 privitor la stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și personalul
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi
instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti
In conformitate cu prevederile prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(c) și
art.407 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi pct. 5 la anexa din OUG nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele prezentate va supun spre dezbatere și aprobare, in Sedinta de
Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna iunie 2021, proiectul de hotărâre privitor la
modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.17/20.04.2021
privitor la modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești
nr.20/20.04.2021 privitor la stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și personalul
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi
instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti,după cum urmeză:
Nr. crt

Functia

1
2
3
4
5
7
8

Grad/Treapta

Nivel
studii

SALARIU DE BAZA
GRADATIA 0

Obs.

Sef serviciu
Economist
Sef Formatie
Muncitori

S
S
M

3000
2600
2500

1 post
1 post
1 post

Casier
Laborant
Muncitor calificat
electrician
Muncitor calificat
mecanic

I

M
M
M/G

2350
2350
2350

1 post
1 post
1 post

I

M/G

2350

3 posturi

INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

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

NR……….……./………………2021
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
privitor la: modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al comunei
Stoenești nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea organigramei şi statului de
funcţii a ”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes
local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea Consiliului
Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea
In conformitate cu prevederile prevederile art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3,
lit.(c)
și art.407 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.III , art.VI şi
pct. 5 la anexa din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele prezentate propun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local
al Comunei Stoenesti din luna iunie 2021, proiectul de hotărâre privitor la
modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenești
nr.17/20.04.2021 privitor la aprobarea organigramei şi statului de funcţii a
”Serviciului Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes
local,specializat ,cu personalitate juridica,organizat în subordinea Consiliului
Local al comunei Stoenești,judetul Vâlcea, în sensul completarii nivelului studiilor
pentru muncitorii calificati,pe lângă studii medii și cu studii generale(pct.7-8 din
anexa).

Consilier achiziţii publice
Dumitrescu Gheorghe-Gabriel

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
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NR……….……./………………..……2021
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND

privitor la: transmiterea în folosință gratuită către Unitatea de învăţământ cu

personalitate juridică “ŞCOALA GIMANZIALĂ STOENESTI ”,a construcțiilor și
suprafețelor de teren inventariate in domeniul public al comunei Stoenesti,
destinate desfășurării activităților școlare

In conformitate cu prevederile art.108,lit.(d),art.129,alin.2,lit.(c) și alin.6,lit.(a),art.297,
alin.1, lit.(a) și art.287,lit.(b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările
și completările ulterioare,coroborate cu prevederile art.112,alin.1 si alin.2 din Legea 1/2011Legea educatiei nationale,cu modificarile si completarile ulterioare;
Ținând cont de Decizia nr.43/2020 din 21.12.2020 a Camerei de Conturi Vâlcea prin
care solicita emiterea de acte administrative actualizate privind darea în administrarea
unitatii de invatamant a bunurilor apartinand domeniului public al Unitatii Administrativ
Teritoriale Comuna Stoenești și supunerea acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului
local;
Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi, spre aprobare, in
Sedinta de Consiliu Local al Comunei Stoenesti din luna iunie 2021,proiectul de hotărâre
privitor la transmiterea în folosință gratuită către Unitatea de învăţământ cu personalitate
juridică “ŞCOALA GIMANZIALĂ STOENESTI ”,a construcțiilor și suprafețelor de teren
inventariate in domeniul public al comunei Stoenesti, destinate desfășurării activităților
școlare,după cum urmeză:
Nr.crt.
Denumire
Suprafata-mp
Valoare-lei
1
Scoala Stoenesti
1800
462.000
2
Scoala Dobriceni
870
291.000
3
Scoala Bârlogu
700
25043,12
4
Scoala Budurăști
220
25062,72
5
Scoala Piscu Mare
800
100.000
6
Scoala Zmeurătu
450
25078,40
7
GradinitaDobriceni
309
1.274.873,64
8
Teren aferent Scoala Stoenesti
4324
27.432
9
Teren aferent Scoala Bârlogu
1000
8.000
10
Teren aferent Scoala Budurăști
700
9.072
11
Teren aferent Scoala Dobriceni
3580
32.760
12
Teren aferent Scoala Piscu Mare
2400
19.200
13
Teren aferent Scoala Zmeurătu
500
10.320
14
Teren aferenta Gradinitei Dobriceni
1254
10.032
INIȚIATOR
PRIMAR
DUMBRAVĂ Gheorghe
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NR……….……./………………2021
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
privitor la: transmiterea în folosință gratuită către Unitatea de învăţământ cu
personalitate juridică “ŞCOALA GIMANZIALĂ STOENESTI ”,a construcțiilor și
suprafețelor de teren inventariate in domeniul public al comunei Stoenesti,
destinate desfășurării activităților școlare
In conformitate cu prevederile art.108,lit.(d),art.129,alin.2,lit.(c) și
alin.6,lit.(a),art.297, alin.1, lit.(a) și art.287,lit.(b) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu
prevederile art.112,alin.1 si alin.2 din Legea 1/2011-Legea educatiei
nationale,cu modificarile si completarile ulterioare;
Ținând cont de Decizia nr.43/2020 din 21.12.2020 a Camerei de Conturi
Vâlcea prin care solicita emiterea de acte administrative actualizate privind
darea în administrarea
unitatii de invatamant a bunurilor apartinand
domeniului public al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Stoenești și
supunerea acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului local;
Fata de cele prezentate propun spre aprobare, in Sedinta de Consiliu Local
al Comunei Stoenesti din luna iunie 2021,proiectul de hotărâre privitor la
transmiterea în folosință gratuită către Unitatea de învăţământ cu personalitate
juridică “ŞCOALA GIMANZIALĂ STOENESTI ”,a construcțiilor și suprafețelor de
teren inventariate in domeniul public al comunei Stoenesti, destinate
desfășurării activităților școlare.
Consilier juridic
Cosma Ioan

