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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.49/20.03.2020 , sunteti convocati  în  ședința ordinara  pentru 
data de 25 iunie 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 25 iunie 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 25 iunie 2020, ora 10,00. 

Proiectul ordine de zi este urmatorul: 
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței  ordinare din data de 27 

mai 2020; 
2.  Proiect de hotărâre privind  actualizarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei 
Stoenești; 

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

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea documentelor necesare 
demarării  procedurii de atribuire a  Contractului de delegare prin 
concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și 
sortare  a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea; 

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

4.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea platii sumei de 6056,99 lei 
reprezentand cheltuiala neeligibila in cadrul obiectivului de investitie 
„Infiintare sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare 
menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si 
Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea  ACTIUNEA 1– Infiintare 
sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Piscu Mare, 
Neghinesti, Deleni, Popesti si Gruiu, comuna Stoenesti, judetul 
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Valcea ACTIUNEA 2–Infiintare sistem centralizat de canalizare 
menajera in satele Piscu Mare, Neghinesti, Deleni, Popesti si 
Gruiu, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, conform contractului de 
finantare nr. C0720AM00021644000390/14.06.2017; 

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

5.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea Studiului de Fezabilitate,a 
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de 
investitii “Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna 
Stoenești, judetul Vâlcea ” in vederea finantarii din surse legal 
constituite (buget local, fonduri europene nerambursabile, fonduri 
guvernamentale); 

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

6.  Proiect de hotărâre aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor 
tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii 
“Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal, cu 
lampi led in comuna Stoenești , judetul Vâlcea ” in vederea finantarii 
in cadrul Programului pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum 
ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED finantat de 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  si/sau din alte surse legal constituite 
(buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri 
guvernamentale); 

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

7.  Proiect de hotărâre privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public în  
comunaStoenești, judetul Vâlcea; 

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

8.  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    

 3.  Chelcea Gheorghe Dumitrescu Gheorghe-Gabriel   

4. Chelcea Nadia-Andreea    

 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  

  
 
  
 
 
 
 


