
JUDETUL ARGES  
PRIMARIA COMUNEI STALPENI  
Nr. 7345 din 21. 10. 2021 
 

CATRE,  
Domnul /Doamna consilier ___________________ 

 
      Avand in vedere Dispozitia nr. 189 din 21. 10. 2021 a primarului comunei Stalpeni, sunteti invitat sa 

participati la sedinta de ordinara a Consiliului Local al comunei Stalpeni din data de 28. 10. 2021, ora 16. 

00 , pentru respectarea recomandarilor privind prevenirea raspandirii COVID 19 si adoptarea unei 

conduite sociale responsabile, sedinta ordinara a Consiliului Local Stalpeni din data de 28. 10. 2021, 

ora 16:00 se va desfasura prin mijloace electronice, pe o platforma on-line, cu urmatorul  

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare.  

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local. Initiator primar Serbanoiu Gabi. 

Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3.  

2. Proiect de hotarare privind transferul noilor mijloace fixe catre Liceul IC Petrescu. Initiator 

primar Serbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3.  

3. Proiect de hotarare privind utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local 

Stalpeni Initiator primar Serbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr. 1 si 3.  

4. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al 

Comunei Stalpeni, judetul Arges Initiator primar Serbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr. 1 si 3.  

5. Proiect de hotarare privind intocmirea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru 
obiectivul de investitie „ Construire Dispensar uman in comuna Stalpeni, judetul Arges. ”Initiator primar 
Serbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr. 1 si 3.  

6. Proiect de hotarare privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a 
Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea 
prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale 
in Zona Centrala, judetul Arges. Initiator primar Serbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr. 1 , 2 si 3.  

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul, , 

Reparatie canalizare , zona Blocuri Noi in comuna Stalpeni, judetul Arges, Initiator primar Serbanoiu 

Gabi. Comisiile de specialitate nr. 1 si 3.  

B. DIVERSE  
*  Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primariei Comunei Stalpeni sau potrivt 
optiunii fiecarui consilier.  
                                   SECRETAR-GENERAL 

DINCULESCU MARIUS FLORINEL 


