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NR………./…………2016 
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 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezilierii  Contractului de 
închiriere a pajiștilor comunale în suprafața de 400 ha din domeniul privat al 
comunei Stoenești,compusa din trupurile: Borlești,Gherman, Metoc,Jgheab, 
Rusor,Pietricea,Fîntanele-Scaunel, Mancu Izvoare, Lespezi, Ionașcu,Clinul 
Bogdanului, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Taurine Ciocârlia-
Stoenești,înregistrat sub nr.3196/05.05.2014 ; 
      3 Proiect de hotărâre privind  modificarea  şi completarea  anexei la 
Hotărârea  Consiliului  Local      nr.14/23.09.1999  privind însuşirea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stoeneşti; 
     4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
„Instalare limitatoare de înălțime pe drumurile de exploatație agricola de interes 
local reabilitate prin  proiectului  de investiţii  „Îmbunătățirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii în 
comuna Stoeneşti judeţul Vâlcea” în cadrul Măsurii 125- Îmbunătăţirea  si 
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea  agriculturii si 
silviculturii”; 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării devizului general și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare 4,00 km 
și ranforsare 0,4 km drumuri sătești în  comuna Stoeneşti,județul Vâlcea  ”; 

6. Proiect de hotărâre aprobarea participării Comunei Stoenești   la 
Programul Naţional de Dezvoltare Locala , ”Subprogramul „Modernizarea satului 
românesc”, pentru  obiectivul de investiție nou   ‘Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Stoenești ,județul Vâlcea’; 

Iniţiator: Gheorghe Dumbravă– primar ; 
Avizează: Comisiile reunite; 

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 22.08.2016. 
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 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 

Pentru secretar 
Consilier juridic 

Cosma Ioan 
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