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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 2017; 

2.  Proiect de hotărâre privind   utilizarea sumei de 45.000 lei  din fondul de rezerva   
bugetara   constituit, pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de 
borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017; 

3.  Proiect de hotărâre privind  organizarea și desfășurarea sărbătorii festive ”Pe fir de 
borangic”- Ziua Comunei Stoenești, Ediția III, în ziua de 09 iulie 2017; 

       4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării unui împrumut in valoare de 
500.000 lei, in conformitate cu  prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 
pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare ; 

5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de salubrizare a  Comunei Stoenești nr.7006/30.12.2009, 
încheiat intre Consiliul Local al comunei Stoenești  si SC URBAN SA.; 

6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii ,prin licitaţie publica , unui teren în 
suprafața de 12  mp,din domeniul public al comunei Stoeneşti; 

7.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Nomenclatorului  stradal al comunei 
Stoenești; 

8.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării unei  Scrisori de garanție de la 
FNGCIMM SA IFN in valoare de 3.967.481 lei, in vederea garantării obligațiilor de plata a 
avansului de 3.967.481 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului 
intitulat “ PROIECT INTEGRAT: Înființare sisteme centralizate de alimentare cu apa si 
canalizare menajera in satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna 
Stoenești, județul Vâlcea Acțiunea 1 – Înființare sistem centralizat de alimentare cu apa in 
satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea 
Acțiunea 2  - Înființare sistem centralizat de canalizare menajera in satele Piscu Mare, 
Neghinești, Deleni, Popești si Gruiu, Comuna Stoenești, județul Vâlcea”, in Comuna Stoenești, 
Județul Vâlcea, in baza contractului de finanțare nerambursabila nr 
C0720AM00021644000390/14.06.2017 încheiat cu AFIR, finanțat  prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala – submăsura 7.2 – Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de 
baza la scara mica; 

9.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„EXTINDERE CLADIRE PRIMARIA  COMUNEI  STOENEȘTI,JUDETUL VÂLCEA ”,a elaborării și 
realizării Proiectului Tehnic ,a caietului de sarcini și a detaliilor de execuție; 
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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 14 iunie 2017. 

 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 

Jr. Matei Gheorghe-Mihai 
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