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NR.7213/02.11.2020 
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 viceprimarului comunei 
Stoenești,județul Vâlcea; 

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

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   aprobarea restituirii sumelor ramase 
neutilizate după finalizarea lucrarilor ”Refacere drumuri de interes local afectate 
de inundatii din satele Stoenești,Dobriceni, Bârlogu, Gruiu,Popesti,Suseni, 
Mogoșești și Budurăști,în comuna Stoenești,județul Valcea”,în suma totală de 
219.798,07 lei,primite din Fondul de Interventie la dispoziția Guvernului; 

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

4.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea modificării  organigramei şi 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, 
ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti; 

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

5.  Proiect de hotărâre privind   modificarea  și completarea anexei nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.12/17.02.2020  privitor la 
stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice  și personalul  contractual 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Stoenești, ale serviciilor şi 
instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti; 

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

6.  Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei  totale de 12.800 lei din 
bugetul local al comunei Stoeneşti pentru recompensarea familiilor  care au 
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împlinit 50 de ani de căsătorie neîntrerupta  şi tinerilor care au împlinit 18 ani în 
anul 2020; 

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

7.  Proiect de hotărâre aprobarea  cheltuielilor în suma de  15.000 lei  din 
bugetul local al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în 
anul 2020; 

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

8  Proiect de hotărâre aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 
Interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general 
rezultati in urma intocmirii DALI, pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de 
punere in siguranta a bazinelor de apa din satul Piscu Mare, 
pct.Jgheabu”; 

Inițiator: 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 16 noiembrie 
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 

http://www.primaria-stoenesti.ro/

