
 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA 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 

Nr…………………./…………………….2021           Aprob, 
               PRIMAR, 
                 DUMBRAVĂ Gheorghe 

 
REFERAT 

Cu privire 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 

 
 

Avand in vedere 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; 

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, 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. 

Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
aferente lunii noiembrie 2021 a  proiectului de hotărâre 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, 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  . 
 

Secretar general comuna  
Jr. Mihai-Gheorghe MATEI  

 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA 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 

NR. …………………/……………………2021 
REFERAT DE APROBARE 

 La proiectul de hotărâre privind 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 
 

Avand in vedere 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; 

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, 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. 

Fata de cele prezentate propun introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
aferente lunii noiembrie 2021  spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind 
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, 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. 
 

INITIATOR 

PRIMAR 

DUMBRAVĂ Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

          

                   

PRIMĂRIA 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 

NR………………/……………..2021 
 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI  DE RESORT 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND 

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 
 

Avand in vedere 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; 

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, 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. 

Fata de cele prezentate propun propun  spre  aprobare proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 
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,dezbatut în şedinţa ordinară aferenta  aferente lunii noiembrie 2021 , 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. 

 
Secretar general comuna 
Jr. Mihai-Gheorghe MATEI  


