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NR.699/03.02.2020 
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  alegerea președintelui de ședințăpentru perioada 
martie-mai 2020; 

2.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Lucrări de 
reparații generale la Căminul Cultural din satul Piscu Mare,comuna Stoenești,judetul Vâlcea ”, 
a elaborarii si realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie; 

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea realizarii obiectivului de investitii 
„Amenajare platformă betonată la Căminul Cultural din satul Piscu Mare,comuna 
Stoenești,judetul Vâlcea ”, a elaborarii si realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a 
detaliilor de executie; 

4.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Extindere 
sistem de alimentare cu apa pe DJ651,pe o lungime de 400 ml,în satul Zmeurătu,comuna 
Stoenești,judetul Vâlcea  ”, a elaborarii si realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a 
detaliilor de executie; 

5.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi instituţiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti; 

6.  Proiect de hotărâre privind   stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice  și 
personalul  contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale 
serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti; 

7.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea organizarea Reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2020-2021; 

8.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea actualizării,prin majorare, a  tarifelor pentru 
activitățile  de precolectare ,colectare și  transportul deșeurilor menajere, cu excepția celor cu 
regim special,sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere 
prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea  în comuna Stoenești; 

9.  Proiect de hotărâre privind   utilizarea sumei de 50.000 lei  din fondul de rezerva   
bugetara   constituit, pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de 
borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția a VI-a, în ziua de 12 iulie 2020; 

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

 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 10 februarie 2020. 

 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  
Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
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