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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 ședință pentru 
perioada august-octombrie 2021; 

2.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea realizării obiectivului de 
investiții “Achizitionare si montare rezervoare subterane pentru suplimentarea 
rezervei de apa la grupurile de pompare din satele Gruieri si Suseni, comuna 
Stoenesti, judetul Valcea”, precum si a serviciilor de asistenta tehnica din partea 
dirigintelui de santier, in vederea finantarii din surse legal constituite (buget 
local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale); 

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea achiziționării si instalării unui 
sistem de supraveghere  video pentru obiectivele: captare punctul Jgheab, 
gospodăria de apa, stație de epurare , având drept scop prevenirea săvârșirii 
faptelor de natura antisociala sau de natura de a aduce atingere bunurilor 
aferente domeniului public al Comunei Stoenești , judeţul Vâlcea; 

4.  Proiect de hotărâre privind   modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea  
Consiliului Local al comunei Stoenești nr.19/20.04 privitor la 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; 

5.  Proiect de hotărâre privind   modificarea Anexei nr.2 la Hotararea 
Consiliului Local al comunei Stoenești nr.20/20.04.2021 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; 

6.  Proiect de hotărâre privind   achiziționarea  serviciilor  juridice de 
consultanță, de asistență şi de reprezentare în fața instanțelor de judecată în 
dosarul nr.3510/241/2019  al Judecătoriei Horezu; 

7.  Proiect de hotărâre înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență al comunei Stoenești, județul Vâlcea; 

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 23 

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


