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Nr………………../……………….2022 
 

CONVOCATOR 
In conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1) lit.a), 

alin.(3), lit.a), alin.(5), art.135 alin.(1) – (3), art.155, alin.(1) lit.b) și 
alin.(3) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin dispoziţia 
primarului nr.129/3.06.2022 , sunteti convocati  în  ședința ordinara  pentru 
data de 20 iunie 2022 , orele 14,00 în  sala de ședințe a Consiliului local al 
comunei Stoenești , județul Vâlcea. 

Ședința se desfășoară cu participarea fizică a consilierilor locali, iar 
materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția acestora 
pe suport de hârtie,cat și în format electronic. 

Avizele comisiilor de specialitate se trasmit secretarului 
general al comunei cel mai târziu în data de   20 iunie 2022, ora 
10,00, în vederea multiplicării și înaintării lor către consilierii locali 
și inițiator. 
 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri, pe care le trasmit secretarului general al 
comunei  până la data de   20 iunie 2022, ora 10,00, 

Proiectul ordine de zi este urmatorul: 
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței  ordinare din data de 20 

mai 2022; 
2.  Proiect de hotărâre privind   rectificarea bugetului local al 

comunei Stoeneşti pentru anul 2022; 
Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

3.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea modificării organigramei şi 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei 
Stoeneşti; 

Inițiator: PRIMAR- Gheorghe Dumbravă ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

4.  Petiții, întrebări și interpelări. 
    

PRIMAR 
Gheorghe DUMBRAVĂ  
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CONSILIERI LOCALI:       
 
 1.  Buliga Nicolae-Cristian    

 2.  Chelcea Gheorghe                                

3. Chelcea Nadia-Andreea    

 4.  Cheran Gheorghe    

 5.  Chituc Vasile       

 6.  Cioacă Ion      

 7.  Constantin Gheorghe    

 8.  Marinescu Nicolae 

 9. Marin Robert 

 10. Pîrvulescu Gheorghiță    

 11.  Pletea Constantin-Cătălin 

 12. Sîrbu Lucian-Valentin  

 13. Zăuleţ Valeriu   

  
 
  


