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LEGISLATURA A VIII-A        

 
HOTĂRÂREA NR.77 

PRIVITOR LA: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Stoenești nr.2/13.11.2020 privitor la organizarea Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești 

 

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 25.11.2021, la care participă un număr de 13 consilieri 
din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr. 64/27.10.2021  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Sîrbu Lucian-Valentin ,pentru perioada 
noiembrie 2021-ianuarie 2022; 

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.8314/16.11.2021 şi 
Raportul  de  resort  al secretarului general al comunei Stoenești      prin 
care se propune privind   modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Stoenești nr.2/13.11.2020 privind organizarea Comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești,în sensul  
completarii Comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ cu 
domnul Pîrvulescu Gheorghiță, consilierului local supleant din partea 
Partidului National Liberal, validat prin Încheierea nr.964/05.11.2021 a 
Judecătoriei Horezu,ca urmare a constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local al doamnei Bocu-Cărămizaru Elena, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a decesului acesteia, 
prin Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenesti nr.75/27 octombrie 
2021 ; 

Luand în considerare prevederile  art.13 ,alin.2 din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenești, revizuit 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești  nr.13/17.03.2021 
prin care s-a stabilit domeniile de activitate în care se pot organiza comisii 
de specialitate în cadrul Consiliului Local Stoenești fiind 
următoarele:Comisia pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, 



 

 
 
 

2 
 

        

                     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 

JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 

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

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ;Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea 
ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor  si Comisia pentru pentru 
invatamant, sanatate, cultura,protectie sociala, activitati sportive si de 
agrement. 

 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se 
propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr.8792/25.11.2021  întocmit de secretarul general al  comunei Stoeneşti ; 

În conformitate cu prevederile art.124 - 126 și art.208 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, coroborat 

cu prevederile  art.13-17 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Local al comunei Stoenești, revizuit prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Stoenești  nr.13/17.03.2021; 

În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu  13  voturi pentru, 
adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1- Se aprobă modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Stoenești nr.2/13.11.2020 privitor la organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești, după cum urmează: 

1. Art.1 ,pct.I se modifica   în sensul completării Comisiei pentru 
Programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ cu cu 
domnul Pîrvulescu Gheorghiță, consilierului local supleant din partea 
Partidului National Liberal   și  va avea următorul cuprins: 
” Art.1. – Se aproba ,pe întreaga durata a mandatului Consiliului 

Local al comunei Stoenești ,organizarea comisiilor de specialitate, după 
cum urmează: 
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I.Comisia pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,alcatuita din 5 
membrii: 

1.Cioacă Ion         -Partidul Național Liberal. 
2. Chituc Vasile         -Partidul Național Liberal. 
3. Pîrvulescu Gheorghiță -Partidul Național Liberal. 
4. Sîrbu Lucian-Valentin    -Partidul Național Liberal. 
5. Constantin Gheorghe    -Partidul Național Liberal. 
” 

Art.2 -Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat potrivit 
art.1,rămân neschimbate. 

Art.3 - Secretarului general al  comunei va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti, compartimentelor 
responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la cunoștință publică prin 
afișare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-
stoenesti.ro. 
    
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
       Valentin-Lucian SÎRBU              Contrasemnează 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Mihai-Gheorghe MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 25 noiembrie  2021 


