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NR.8382/02.12.2019 
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: 

2.  Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Stoeneşti pentru 
anul 2019; 

3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Proiectului Reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2020-2021; 

4.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea  cheltuielilor în suma de  15.000 lei  din 
bugetul local al comunei Stoeneşti , pentru  organizarea “Pomului  de iarna “ în anul 2019; 

5.  Proiect de hotărâre privind   revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare 
a Consiliului Local al comunei Stoenești; 

6.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare 
Cămin Cultural in satul Dobriceni,comuna Stoeneati,județul Vâlcea”, a elaborarii si realizarii 
proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie; 

7.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare 
parcare Camin Cultural Dobriceni,comuna Stoeneati,județul Vâlcea”, a elaborarii si realizarii 
proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie; 

8.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare 
parcare Dispensar Medical Stoenesti,comuna Stoeneati,județul Vâlcea”, a elaborarii si 
realizarii proiectului tehnic,a caietului de sarcini și a detaliilor de executie; 

9.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare 
drumuri sătești în lungime totală de 11,10 km în comuna Stoenești ,județul Vâlcea ”, a 
elaborării si realizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție(DALI),expertiza 
tehnică, studii de teren și documentații de obținere avize/acorduri autorizații; 
 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 11 decembrie  2019. 

 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. 
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