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NR.5604/02.08.2021 
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  aprobarea realizarii obiectivului de investitii: 
“Achizitionare si montare rezervor in punctul Cornet, pentru suplimentarea rezervei de apa in 
satul Dobriceni, comuna Stoenesti, judetul Valcea”, a elaborarii si realizarii Studiului de 
Fezabilitate, 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); 

2.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea  achiziționării a 4 căsuțe din lemn(esență 
brad), precum si montarea lor în  punctul „La Jgheab” conform poziției 26 din Inventarul 
bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Stoeneşti, județul Vâlcea,  conform Anexei 
nr.72 din HG nr.1362/2001; 

3.  Proiect de hotărâre privind   acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
Stoenești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în 
vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fârtățești în cadrul Asociației, 
precum și la modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, cu 
modificările și completările ulterioare; 

4.  Proiect de hotărâre privind   îndreptare eroare materială în cadrul Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Stoenești  nr.38/29.06.2021 privind transmiterea în folosință 
gratuită către Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică  “ŞCOALA GIMANZIALĂ 
STOENESTI ”,a construcțiilor și suprafețelor de teren inventariate in domeniul public al 
comunei Stoenesti, destinate desfășurării activităților școlare; 

5.  Proiect de hotărâre privind   rectificarea bugetului local al comunei Stoenești 
pentru anul 2021. 

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 august 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 
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