
JUDETUL ARGES  

PRIMARIA COMUNEI STALPENI  

Nr.481 din 20.01.2022 

CATRE, 

Domnul /Doamna consilier ___________________ 

   Avand in vedere Dispozitia nr.86 din 20.01.2022 a primarului comunei Stalpeni, sunteti invitat 
sa participati la sedinta de ordinara a Consiliului Local al comunei Stalpeni din data de 
27.01.2022, ora 16,30 ce va avea loc la sediul Caminului Cultural Radesti, cu urmatorul  

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

    1.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni privind serviciile sociale in 
comuna Stalpeni in anul 2022. Initiator-primar Serbanoiu Gabi. Comisia de specialitate nr.2 si 3. 

     2.Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de 
urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale in anul 2022. Initiator-primar Serbanoiu 
Gabi. Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 

    3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele majore apte de munca din 
familia beneficiara a Legii 416/2001, pentru anul 2022. Initiator-primar Serbanoiu Gabi. 
Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 

  4.Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi 
familiilor marginalizate şi a Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale pe anul 2022. Initiator-primar Serbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr.2 
si 3. 

 5.Proiect de hotarare 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)”. Initiator-primar Serbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr.1 si 3.  

6.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023. Initiator-
primarSerbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 

7.Proiect de hotarare cu privire aprobarea rezilierii contractului de concesiune pentru spaţiul –
(cabinet stomatologic) din dispensarului medical, dr. Nitu Camelia Gabriela. Initiator-
primarSerbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 

  8.Proiect de hotarare privind asigurarea din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale a 
Comunei Stalpeni a contribuției proprii de 2 % din valoarea totală a proiectelor ce urmează a fi 
depuse de Liceul Tehnologic I.C. Petrescu Stalpeni, în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman, AP6/ O.S 6.3 și O.S 6.6. Initiator-primarSerbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 

  9.Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din dispensarul medical. 
Initiator-primarSerbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 



 10.Proiect de hotartare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și 
canalizare furnizate de operatorul Societatea APA SERV TOP STÂLPENI S.R.L. 

  11.Diverse:    

 

SECRETAR-GENERAL 

DINCULESCU MARIUS FLORINEL 


