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      AN U N Ţ 

             În data de 31.03.2021 orele 8
oo

 se convoaca Consiliul Local al orasului Stefanesti, in sedinta 

ordinara, desfășurată în sala de şedinţe a Consiliului local din cadrul Primăriei orasului Stefanesti, cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului Orasului Stefanesti 

2. Proiect de hotarare privind aprobare revocare H.C.L. nr. nr. 5/12.11.2020 privind 

aprobarea contractarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare 

pentru apararea intereselor orasului Stefanesti, Consiliului local Stefanesti, a 

primarului orasului Stefanesti si a functionarilor publici din aparatul propriu - 

initiator - Primar; 

3. Proiect de hotarare privind aprobare Raport primar privind starea economică, socială 

şi de mediu a oraşului Ştefaneşti pe anul 2020 - initiator - Primar; 

4. Proiect de hotarare privind aprobare raport privind situația gestionării bunurilor 

aparținând domeniului public și privat al orașului Ștefănești pentru anul 2020 - 

initiator - Primar; 

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

salubrizare si iluminat pentru anul 2020 si 2021 - initiator - Primar; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2020 a a Bugetului 

de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 a  SC SERVICII PUBLICE SRL - initiator 

- Primar; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 

anul 2020 - initiator - Primar; 

8. Proiect de hotarare privind aderarea Orașului Stefanesti prin Consiliul  Local 

Stefanesti la “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă şi 

Integrată în Ţara de Sus” - initiator - Primar; 

9. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020- 

initiator - Primar; 

10. Proiect de hotarare privind infiintarea serviciilor sociale "Centru de zi pentru 

persoane vârstnice" si “Unitate de îngrijiri la domiciliu” in cadrul Directiei de 

Asistenta Sociala a primariei orasului Stefanesti aferente implementarii proiectului 

“SENIORATuS - Măsuri pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială, prin îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

din Oraşul Ştefăneşti, Judeţul Botoşani”, cod SMIS: 126684, POCU AP4/PI 

9.II/O.S. 4.4 - initiator - Primar; 

11. Probleme curente; 

    Secretar general,                   

                          Vesel  Petru       

    

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

          Încheiat astăzi, 26.03.2021 

 

 

 

 

 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 31.03.2021 cu nr.6. 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Secretar general,                   

                          Vesel  Petru                     

 


