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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.9 /17.01.2022 

privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiție de interes local: ”Modernizare 
drumuri de interes local în comuna Stâlpeni, județul Argeș  - Drum de interes local Ulită Haltă 

Rădești-Punte Oprești si Ulită Arapu – Punte ( Str.  Orhideelor si Str. Punții)” 

 
Consiliul Local al comunei Stâlpeni, judeţul Arges, întrunit în şedinţă ordinara; 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Stâlpeni nr.359/17.01.2022 ; 

- Raportul de specialitate nr.368/17.01.2022 întocmit de compartimentul de specialitate 
al comunei Stâlpeni; 

- Tinand seama de prevederile : 
- Art.5 alin.(3) lit.a) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente; 
-  Dispozițiile anexei nr. 1 ” Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din 

circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților” la Ordinul ministrului 
agriculturii si dezvoltării rurale nr. 83/2018 ,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I,nr. 184 din 28 februarie 2018 

- Dispozițiile anexei nr. 2 ” privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a 
fondului funciar” la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 83/2018 ,publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 184 din 28 februarie 2018; 

-  Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
In temeiul prevederilor art. Art. 129 alin.(1) şi art. 139 alin. (1 )  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, Consiliul Local Stâlpeni: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se declara de utilitate publica obiectivul de investiție de interes local : 
” Modernizare drumuri de interes local în comuna Stâlpeni, județul Argeș  - Drum de interes 

local Ulită Haltă Rădești-Punte Oprești si Ulită Arapu – Punte ( Str.  Orhideelor si Str. Punții)”. 
Art.2. Primarul comunei Stalpeni se imputerniceste sa indeplineasca in numele Consiliului 

Local Stalpeni orice activitati necesare scoaterii definitive din circuitul agricol a suprafetei de 
teren identificat astfel: 

- Suprafață totala de teren= 1489 mp 
- Suprafață propusă pentru scoatere din circuitul agricol = 1489 mp 
- Numar cadastral = 81966 
- Categorie de folosință= Extravilan/ pășune 
- Localizare = comuna Stâlpeni, sat Rădești – Izlaz Luncă Rădești, punct ”ISPAS”. 
Art.3. Secretarul general al comunei Stâlpeni va comunica prezenta hotărâre Primarului 

comunei Stâlpeni, Instituţiei Prefectului – Judeţul Arges în vederea exercitării controlului de 
legalitate și va fi publicată în Monitorul oficial local la adresa de web 
https://www.cjarges.ro/en/web/stalpeni/monitorul-oficial-local. 

 
Dată azi, 17.01.2022 
INITIATOR             AVIZAT,  
PRIMAR         SECRETAR GENERAL 
SERBANOIU GABI            DINCULESCU MARIUS FLORINEL  
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