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NR.6554/01.09.2021 
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  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Stoeneşti în  Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Stoeneşti pentru anul 
școlar 2020-2021; 

2.  Proiect de hotărâre privind   atestarea  inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea; 

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea contractării unui împrumut in 
valoare de 1.200.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de 
urgenta a Guvernului  nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare privind 
acordarea unor  împrumuturi din Trezoreria Statului; 

4.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-
economici si a devizului general pentru obiectivul de învestiții: “Asfaltare drumuri 
sătești in lungime totala de 11,10 km in comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, in 
vederea finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții 
“Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene 
nerambursabile; 

5.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului Serviciului Public de 
Alimentare cu Apa- C.I.F. 42457068, serviciu public de interes local, specializat ,cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, 
judeţul Vâlcea pentru anul 2021; 

6.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare 
economico-sociala a comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, pentru perioada 2021-2027; 

Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 

Avizează: Comisiile reunite;Inițiat 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 24 septembrie 

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 comună 
Jr. Matei Gheorghe-Mihai 

http://www.primaria-stoenesti.ro/

