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NR.1538/01.03.2022 

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   rectificarea bugetului local al comunei 
Stoeneşti pentru anul 2022; 
2.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri proprii al comunei  Stoeneşti,judeţul Vâlcea 
pentru anul 2022; 
3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea Contului anual de execuţie  a 
bugetului local al comunei Stoenești la venituri şi cheltuieli la data de  31 
decembrie 2021; 
4.  Proiect de hotărâre privind  însuşirea Raportului  primarului privind 
starea socială, economică şi de mediu a comunei Stoeneşti pentru anul 
2021; 
5.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea realizării obiectivului de investiții: 
“Lucrări de modernizare a Străzii Marinești (La Isuf), sat Dobriceni si a 
Străzii Gruieri (La Nucă), Sat Gruieri, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, a 
elaborării si realizării Studiului de Fezabilitate, precum si aprobarea 
serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier, in vederea 
finanțării din surse legal constituite (buget local, fonduri europene 
nerambursabile, alte fonduri guvernamentale); 
6.  Proiect de hotărâre privind   utilizarea sumei de 60.000 lei din bugetul 
local al comunei Stoeneşti pentru organizarea si desfășurarea sărbătorii 
festive ”Pe fir de borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția a-VI-a, în 
ziua de 10 iulie 2022; 
7.  Proiect de hotărâre privind   însușirea  raportului asupra gestionarii 
bunurilor care aparţin comunei Stoeneşti; 
8.  Proiect de hotărâre privind   modificarea contractului de concesiune 
nr.5402/14 septembrie 2011, încheiat cu dr. Moța Gabriela, având ca obiect 
spații cu destinația de cabinet medical; 
9.Proiect de hoatarare privitor la aprobarea implementării  obiectivului de 
investiții: „Înființare sistem de distribuție  gaze naturale în Asociația De 
Dezvoltare Intercomunitara Bărbătești-Costești-Stoenești”, aprobarea 
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Cererii de Finanțare pentru obiectivul de investiții in cadrul Programului 
Național de Investiții ’’Anghel Saligny’, aprobarea devizului general estimativ 
precum si aprobarea cotei de cheltuiala proprie care ii revine comunei 
Stoeneşti, judeţul Vâlcea in cadrul bugetului  parteneriatului 

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 
28 martie 2022. 

 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. Gheorghe-Mihai MATEI  
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