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Nr. 2214 din 19.02.2021 

      AN U N Ţ 

 

             În data de 25.02.2021 orele 10
oo

 se convoaca, prin mijloace electronice, Consiliul Local al 

orasului Stefanesti in sala de ședințe a Primăriei Orașului Ștefănești,  unde se va desfasura  sedinta 

ordinara a Consiliului local cu urmatorul proiect al ordinii de zi, cuprinzând materialele propuse 

spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al orasului Stefanesti. 

 

Nr. 
Crt. 

Titlul proiectului de hotarare Initiator 

Comisia de 
specialitate 
care acorda 

avizul 

    

1.  

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. 4/29.01.2021 – prin 

care se aproba realizarea investitiei, indicatorii tehnico-economici si 

valoarea cofinantarii pentru obiectivul “CONSTRUIRE BLOCURI  

PENTRU LOCUINTE SOCIALE SI AMENAJARE INCINTA IN 

ORASUL STEFANESTI, JUDETUL BOTOSANI” 

Primar 1,2,3 

2.  

Proiect de hotarare privind  actualizarea componentei comisiei de 

evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitatie publica a bunurilor 

apartinand domeniului public si privat al Orasului Stefanesti; 

Primar 1,2,3 

3.  
Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al 

anului 2020; 

Primar 1,2,3 

4.  

Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii 

la plată sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere 

aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local orașului 

Ștefănești, de către persoanele fizice și juridice; 

Primar 1,2,3 

5.  

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind 

concesionarea bunurilor proprietate publica si privata a Orasului 

Stefanesti; 

Primar 1,2,3 

6.  
Proiect de hotarare pentru soluţionarea cererilor de scutire de la plata 

taxelor de salubrizare si de iluminat aferente anilor 2019-2021; 

Primar 1,2,3 

7.  
Proiect de hotarare privind aprobarea numărului posturilor de asistent 

personal al persoanei cu handicap pentru anul 2021 

Primar 1,2,3 

8.  Probleme curente; Primar 1,2,3 
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  Materialele (referatele de aprobare, proiectele de hotărâre și anexele acestora, etc) pentru proiectele 

de hotarari înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei orasului Stefanesti, 

Str. Stefan Luchian, nr. 4, Serviciul Asistenta Sociala si Administraţie Publică Locală, cam. 13. 

Proiectele de hotărâre vor fi inaintate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Ștefănești: 

- Eventualele amendamente asupra proiectelor de hotărâri pot fi depuse la secretarul general al orasului 

Stefanesti.  

 

Secretar general al orasului,      

                          Vesel  Petru        

 

    

 

 

Afişat pe site-ul instituției și la sediul Primăriei oraşului Ştefăneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL BOTOŞANI  

PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI 

SECRETAR 

Nr. 2214 din 19.02.2021 

 

PROCES VERBAL 

          Încheiat astăzi, 19.02.2021 

 

 

 

 

 Subsemnatul, Vesel Petru, secretarul general al oraşului Ştefăneşti, azi data de mai sus, am 

procedat la afişarea anunţului şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 25.02.2021 cu nr. 3. 

Afişarea s-a făcut pe site-ul instituției și la sediul Primăriei oraşului Ştefăneşti. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Secretar general,                   

                          Vesel  Petru                     

 


