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Nr. 834 din 22.01.2021 

      AN U N Ţ 

             În data de 29.01.2021 orele 9
oo

 se convoaca Consiliul Local al orasului Stefanesti, in sedinta 

ordinara, desfășurată prin mijloace electronice în sala de şedinţe a Consiliului local din cadrul 

Primăriei orasului Stefanesti, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii, a numarului si cuantumului burselor de 

performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social pentru elevii 

din învățământul preuniversitar de stat, din unitățile școlare ce aparțin de Unitatea 

Administrativ Teritorială a orașului Ștefănești, pentru anul școlar 2020 -2021; 

2. Proiect de hotarare privind  modificarea HCL 75/16.09.2020  - privind  aprobarea trecerii în 

Domeniul Public al Oraşului Ştefăneşti a unor suprafeţe de teren; 

3. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 

păstrarea ordinii si curăţeniei in Orașul Ștefănești, Județul Botoșani; 

5. Proiect de hotarare privind soluţionarea cererilor de scutire de la plata taxei de salubrizare anul 

2020 si 2021; 

6. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 38 DIN 27.04.2020 -  indexarea impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3,8 %, aprobarea Regulamentului  de 

acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, pentru 

persoane fizice si juridice si plafonului creantelor fiscale ce pot fi anulate si aprobarea anularii 

acestora; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de lucrări ce se vor efectua de beneficiarii 

Legii 416/2001 in anul 2021; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea: realizarii investitiei, indicatorilor tehnico-economici si 

valorii cofinantarii pentru obiectivul “CONSTRUIRE BLOCURI  PENTRU LOCUINTE 

SOCIALE SI AMENAJARE INCINTA IN ORASUL STEFANESTI, JUDETUL 

BOTOSANI”; 

9. Proiect de hotarare privind aprobare Inventar domeniul privat al orasului Stefanesti; 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de acțiune “ROMII 2021” la nivelul 

orașului Ștefănești, județul Botoșani; 

11. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile FEBRUARIE, 

MARTIE, APRILIE 2021; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic General al oraşului Ştefăneşti şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia; 

13. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol la 

31.12.2020 și stabilirea programului de măsuri ce au ca scop eficientizarea acestei activitati; 

14. Probleme curente; 

    Secretar general,                   

                          Vesel  Petru        

 

   Afişat pe site-ul instituției și la sediul Primăriei oraşului Ştefăneşti 
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          Încheiat astăzi, 22.01.2021 

 

 

 

 

 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 29.01.2020 cu nr. 2. 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Secretar general,                   

                          Vesel  Petru                     

 


