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e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Nr…………………/………………….2020 
CONVOCATOR 

In conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1) lit.a), 
alin.(3), lit.a), alin.(5), art.135 alin.(1) – (3), art.155, alin.(1) lit.b) și 
alin.(3) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin dispoziţia 
primarului nr.16/07.02.2020 , sunteti convocati  în  ședința ordinara  pentru 
data de 17 februarie 2020, orele 14,00 în  sala de ședințe a Consiliului local 
al comunei Stoenești , județul Vâlcea. 

Avizele comisiilor de specialitate se trasmit secretarului 
general al comunei cel mai târziu în data de 17  februarie 2020, 
ora 10.00, în vederea multiplicării și înaintării lor către consilierii 
locali și inițiator. 
 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri, pe care le trasmit secretarului până la data 
de 17  februarie 2020, ora 10.00. 

Proiectul ordine de zi este urmatorul: 
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței  ordinare din data de 30 

ianuarie 2020; 
2.  Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință 

pentru perioada martie-mai 2020; 
Iniţiator:PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului local al comunei 
Stoeneşti şi a listei cu investiţiile de interes local pentru anul 2020; 

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

5.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral din venituri proprii al comunei  Stoeneşti,judeţul 
Vâlcea pentru anul 2020; 

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

6.  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; 

Iniţiator:PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
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Avizează: Comisiile reunite; 
7.  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; 

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

8.  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; 

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

9.  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; 

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

10.  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; 

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

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

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

12.  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; 

Iniţiator:PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
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Avizează: Comisiile reunite; 
13.  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; 

14.  Petiții, întrebări și interpelări. 
    
 PRIMAR                         SECRETAR GENERAL 

    GHEORGHE DUMBRAVĂ            Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
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CONSILIERI LOCALI:      INVITATI: 
 
        1.  Borocan Mariana      

 2.  Bocu-Cărămizaru Elena   Tatulescu Nicoleta 

 3.  Chelcea Gheorghe Dumitrescu Gheorghe-Gabriel   

4. Chelcea Nadia-Andreea  Cosma Ioan  

 5.  Cheran Gheorghe    

 6.  Chituc Vasile     

 7.  Cioacă Ion      

 8.  Constantin Gheorghe    

 9.  Marinescu Nicolae   

 10.  Pletea Constantin-Cătălin 

 11. Poenaru Gheorghe   

 12. Tufeanu Marian  

 13. Zăuleţ Valeriu  

  
 
  
 
 
 
 


