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NR.3486/28.04.2022 

MINUTA 
Şedinţei ordinare din data de 28 aprilie  2022 

 
 
Şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2022 a fost convocată din 

iniţiativa primarului prin dispoziţia nr. 98/21 aprilie 2022. 
 Şedinţa a început la ora 14,00. La şedinţa participa 13 consilieri din 13 
aleşi.Au mai participat domnul primar și domnul secretar general. Ședința se 
desfășoară cu participarea fizică a consilierilor locali. 

În cadrul şedinţei s-au adoptat următoarele hotărâri: 
1. HOTĂRÂREA NR.31 PRIVITOR LA: alegerea președintelui de ședință 

pentru perioada mai-iulie 2022-13 voturi pentru; 
2. HOTĂRÂREA NR.32 PRIVITOR LA: aprobarea inventarierii materiei 

impozabile pentru anul fiscal 2023-13 voturi pentru; 
3. HOTĂRÂREA NR.33 PRIVITOR LA: stabilirea nivelului impozitelor, 

taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023-13 
voturi pentru; 

4. HOTĂRÂREA NR.34 PRIVITOR LA: înregistrarea Comunei Stoeneşti, 
judeţul Vâlcea în cadrul Sistemului național electronic de plată online 
a obligațiilor către  bugetul general consolidat,precum și stabilirea 
modului cum este suportat comisionul bancar-13 voturi pentru; 

5. HOTĂRÂREA NR.35 PRIVITOR LA: aprobarea  cuantumului  
redevenței pentru cabinetele medicale concesionate  din cadrul 
Dispensarului Medical Stoenești-11 voturi pentru,doamna Chelcea 
Nadia-Andreea și domnul Sîrbu Lucian-Valentin,nu au participat la 
dezbatere și la vot, conform art. 228 din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul Adminstrativ ,cu modificările și completările ulterioare ; 

6. HOTĂRÂREA NR.36 PRIVITOR LA : aprobarea acordării unui sprijin 
financiar ,ca ajutor de înmormântare ,domnului Grozăvescu Tiberiu-
Ioan-13 voturi pentru; 

7. HOTĂRÂREA NR.37 PRIVITOR LA: aprobarea Proiectului tehnic, a 
detaliilor de execuție si a caietului de sarcini, a indicatorilor tehnico-
economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții: 
“Achiziționare si montare rezervor in satul Piscu Mare, “punctul La 
Jgheab”, pentru suplimentarea rezervei de apa in comuna Stoeneşti, 
judeţul Vâlcea” -13 voturi pentru; 

8. HOTĂRÂREA NR.38 PRIVITOR LA: aprobarea documentației tehnice 
de proiectare aferente obiectivului „Dezvoltarea sistemului de 

javascript:%20void(0);


 
 

 

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 

management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente 
la nivelul Comunei Stoenești, judeţul Vâlcea” -13 voturi pentru. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 15,15. 
           
    
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
          Valeriu ZĂULEȚ         Contrasemnează pentru legalitate, 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 28 aprilie   2022 
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