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NR.7406/04.10.2021 
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   rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru anul 
2021; 

2  Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei  totale de 17.500 lei din bugetul local al comunei 
Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta  şi 
tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2021; 

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea Regulamentului şi caietelor de sarcini pentru 
”Serviciul Public de Alimentare cu Apa”, serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate 
juridica, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Stoenești, județul Vâlcea; 

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

4.  Proiect de hotărâre privind   modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Stoenești nr.49/26.08.2021 privind aprobarea  achiziționării a 4 căsuțe din lemn(esență brad), precum 
si montarea lor în  punctul „La Jgheab” conform poziției 26 din Inventarul bunurilor ce aparțin 
domeniului public al Comunei Stoeneşti, județul Vâlcea,  conform Anexei nr.72 din HG nr.1362/2001; 

5.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea  cheltuielilor în suma de  12.500 lei  din bugetul local 
al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul 2020; 

6.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Lucrări de punere in siguranță a bazinelor de apa din 
satul Piscu Mare, punct Jgheabu, comuna Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  prevederilor OG 15/2021 
privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 

7.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Lucrări de punere in siguranță a drumului comunal DC 
156 Bârlogu-Băile Govora (0,35 km)”  conform  prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor 
masuri fiscal-bugetare; 

8.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in 
comuna Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor 
masuri fiscal-bugetare; 

9.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a 
devizului general pentru obiectivul de investiții: “Extindere rețea de canalizare menajera in comuna 
Stoenești, judeţul Vâlcea” conform  prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare; 

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 26 octombrie 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 
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