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DISPOZIŢIA NR.152 
PRIVITOR LA : convocarea Consiliului Local al comunei Stoeneşti în 

ședință ordinară în data de 21 septembrie  2021 
 
 
Gheorghe Dumbravă , Primarul comunei Stoeneşti , judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul înregistrat la nr.6555/01.09.2021                                                          

prin care secretarul general al  comunei Stoeneşti propune convocarea 
Consiliului Local al comunei Stoeneşti în ședința ordinară pentru luna 
septembrie 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 21 septembrie 
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. 

(3) Avizele comisiilor de specialitate  se transmit secretarului general al 
comunei pana în data de  21 septembrie 2021,ora 10,00  în vederea 
multiplicării și înaintării lor către consilierii locali și către inițiator.  
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(3)  Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra 
proiectelor de hotarari, pe care transmit secretarului pana la data de 21 
septembrie  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 COMUNĂ, 

    Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoenești,13 septembrie  2021 
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ANEXA LA DISPOZITIA PRIMARULUI NR.152/13 septembrie 2021 

 
PROIECTUL  ORDINII DE ZI 

 
Proiectul ordine de zi este următorul: 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței  ordinare din data de 26 
august 2021; 

2.  Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al comunei Stoeneşti în  Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale 
Stoeneşti pentru anul școlar 2020-2021; 

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

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

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

4.  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; 

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

5.  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; 

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

6.  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; 

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

7.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea elaborării Strategiei de 
dezvoltare economico-sociala a comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, pentru 
perioada 2021-2027; 
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Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

8.Petiții, întrebări și interpelări. 

    
 

    
PRIMAR,                                                  

   Gheorghe Dumbravă                        Contrasemnează pentru legalitate 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

    Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoenești,13 septembrie   2021 
 


