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AN U N Ţ 

 

 

 

             În data de 28.05.2021 ora 8
oo

 se convoaca Consiliul Local al orasului Stefanesti, in sedinta 

ordinara, desfășurată prin prezenta fizica în sala de şedinţe a Consiliului local din cadrul Primăriei 

orasului Stefanesti, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pentru lunile iunie-iulie-august 2021 - 

initiator: Primarul orasului Stefanesti; 

2. Proiect de hotarare privind înregistrarea orasului Stefanesti  în Sistemul Național Electronic de 

Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) - initiator: Primarul 

orasului Stefanesti; 

3. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor Consiliului Local al orasului Stefanesti nr. 15 

din 25.11.2020 si nr. 28 din 23.12.2020  privind actualizarea inventarului bunurilor aparținând 

domeniului public al orașului Ștefănești și localităților componente - initiator: Primarul 

orasului Stefanesti; 

4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii a primariei orasului 

Stefanesti - initiator: Primarul orasului Stefanesti; 

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

iluminat aferente anilor 2020-2021 - initiator: Primarul orasului Stefanesti; 

6. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani prin aprobarea 

Actului Adiţional nr. 8/2021 - initiator: Primarul orasului Stefanesti; 

7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 14/29.01.2021 privind aprobarea Planului Local 

de acțiune “Romii 2021” - initiator: Primarul orasului Stefanesti; 

8. Proiect de hotarare privind darea în administrare, pe baza de contract, către Administrația 

Națională “Apele Romane”,  a patru suprafate de teren, aflate în domeniul public al orasului 

Stefanesti, pentru implementarea proiectului WATMAN - “Sistem informațional pentru 

managementul integrat al apelor - etapa II” - initiator: Primarul orasului Stefanesti; 

9. Probleme curente. 

 

    Secretar general,                   

                          Vesel  Petru        
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          Încheiat astăzi, 24.05.2021 

 

 

 

 

 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 28.05.2021 cu nr. 9. 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Secretar general,                   

                          Vesel  Petru                     

 


