
Consiliul Local Stalpeni  

 

                                                     PROCES VERBAL 

   Incheiat astazi,28.10.2021,ora 16.30, in sedinta ordinara a Consiliului Local al 

comunei Stalpeni,judetul Arges,fiind prezenti  on-line urmatorii : 

consilieri: 

1.Dima Ion 

2.Tudosescu Cristina  

3.Sora Bogdan 

4.Voican Laura 

5.Machedon Mariana Nicoleta 

6.Nae Eugen 

7.Nedelcu Silviu -voteaza pe grup 

8.Panainte Lucian 

9.Dumitru Constantin- voteaza pe grup 

10.Cutic Constantin 

11.Tanase Valerica 

12.Dima Florin 

13.Stancescu Ion 

Delegati satesti: 

1.Nicolae Gheorghe 

2.Radoi Gheorghita- voteaza pe grup 

3.Olariu Liviu -voteaza pe grup 

    La sedinta mai participa domnul primar Serbanoiu Gabi si domnul secretar 

general Dinculescu Marius Florinel. 

     Deschide sedinta dl Cutic Constantin-presedinte de sedinta,care  intreaba 

daca toti consilierii au reusit sa se logheze. 



      Supune la vot procesul-verbal de la prima,respectiv a doua sedinta a 

consiliului local.sedinta.Toti consilierii sunt de acord. 

     Se da citire ordinii de zi: 

    Toti consilierii sunt de acord cu ordinea de zi. 

              1.Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local.Initiator-
dl.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-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3. 
              3. Proiect de hotarare privind  utilizarea fondului de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Local Stalpeni  ,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi 

.Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 

              4.Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului public  al Comunei Stâlpeni, judeţul Argeş ,,Initiator-
dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 
             5.Proiect de hotarare privind întocmirea Proiectului tehnic și a detaliilor 
de execuție pentru  obiectivul de investiție „ Construire Dispensar uman în 
comuna Stâlpeni, județul Argeș.” 
  ,,Initiator-dl.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 și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor 
municipale în Zona Centrală, județul Argeș. 
Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1 ,2 si 3. 
             7.Proiect de hotarare privind aprobarea  documentației tehnico-
economice pentru obiectivul,,Reparatie canalizare ,zona Blocuri Noi in comuna 
Stalpeni,judetul Arges,, 
          Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 

             8.Proiect de hotarare privind  aprobarea docmentațiilor tehnico – 

economice și a indicatorilor tehnico-economici faza SF și PT+ D.E. la obiectivul de 

investiție “Suplimentare sursă de apă în sat Dealu Frumos,  comuna 

Stâlpeni,județul Argeș Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de 

specialitate nr.1 si 3. 

        9.DIVERSE  

    Se supune la vot ordinea de zi-unanimitate. 

 



 
     1.Se trece la primul punct pe ordinea de zi :             
  Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local.Initiator-dl.primar 
Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3. 
     Ia cuvantul dl primar:ne-au venit 50000 lei pentru asistentii 

personali.Avem si o rectificare de 1500 lei,bani  care se vor duce in servicii 

si hrana la Gradinita cu program prelungit. 

  Dl Cutic:sunt discutii? 

  Se trece la vot si cu unanimitate de voturi se aproba Proiectul  de hotarare 

privind rectificarea  bugetului local 

 

     2. Se trece la urmatorul proiect pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
transferul  noilor mijloace fixe catre Liceul IC Petrescu . Initiator-dl.primar 
Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3. 
 

   Ia cuvantul Dl primar care precizeaza faptul ca s-au facut 3 investitii pe 

scoli,atat la Radesti,cat si la Livezeni.E vorba despre centrale pe care le vom 

transfera la Liceul I.C Petrescu. 

   Dl Cutic intreaba daca exista vreo obiectiune. 

Se trece la vot si cu unanimitate de voturi se aproba  Proiect de hotarare privind 

transferul  noilor mijloace fixe catre Liceul IC Petrescu. 

 

     3. Proiect de hotarare privind  utilizarea fondului de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Local Stalpeni  ,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi 

.Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 

 

    Ia cuvantul Dl primar:stiti ca am luat banii de la investitiile pe care nu le mai 

puteam face  si i-am dus in fondul de rezerva.Vor merge pentru reteaua de 

canalizare Blocuri Noi. 

    Dl Dumitru:la blocurile de nefamilisti situatia e critica...sa facem ceva si pentru 

ei,e focar de infectie... 

   Dl primar:nu au asociatie de bloc.Putem sa ii alimentam la noua canalizare.In 

viitor vom lua masuri de reabilitare acolo. 



Se trece la vot si cu unanimitate de voturi se aproba  Proiectul de hotarare 

privind  utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local 

Stalpeni 

Se trece la urmatorul proiect pe ordinea de zi:    

  4. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public  al Comunei Stâlpeni, judeţul Argeş ,,Initiator-dl.primar 

Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 

 

    Dl primar :fiecare din dumneavoastra stie despre ce este vorba-sunt doua 

zone:Blocuri Noi si Blocuri Vechi.Trebuie sa bagam suprafetele acestea in 

domeniul public,sa fie in legalitate acesti oameni in ceea ce priveste terenurile 

din jurul blocurilor. 

Dl Dumitru:taxele?parca le-am mai stabilit... 

Dl primar:trebuie facute evaluari,vazuta intinderea fiecarei suprafete.La Blocuri 

Noi avem suprafata de 5327 mp ,iar la Blocuri vechi sunt 6074mp....alei,cotete... 

   Se trece la vot si cu unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare 

privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public  al 

Comunei Stâlpeni, judeţul Argeş   

   Se continua sedinta de consiliu local cu urmatorul proiect:    

    5. Proiect de hotarare privind întocmirea Proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție pentru  obiectivul de investiție „ Construire Dispensar uman în 
comuna Stâlpeni, județul Argeș.”,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile 
de specialitate nr.1 si 3. 
   Ia cuvantul dl primar:am hotarat sa intocmim proiectul si detaliile de 

executare.Facem pasul acesta si asteptam sa vedem daca intra la finantare. 

Dl Cutic: sunt discutii? 

Nu sunt discutii pe acest pe acest proiect asa ca se trece la vot-

unanimitate.Se aproba Proiect de hotarare privind întocmirea Proiectului 

tehnic și a detaliilor de execuție pentru  obiectivul de investiție „ Construire 

Dispensar uman în comuna Stâlpeni, județul Argeș.”,,Initiator-dl.primar 

Serbanoiu Gabi. 



  6.Proiect de hotarare privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de 
fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a 
Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii 
activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în 
Zona Centrală, județul Argeș. 
     Dna viceprimar:din 2012 s-a prelungit pana in 2021.Acum trebuie reainnoim 
contractul cu ADI Servsal. 
Mai multi consilieri intreaba care este pretul. 
      Dna viceprimar explica faptul ca nu e vorba acum de pret,licitatia va fi in 
viitor. 
Supus la vot,acest proiect de hotarare trece in unanimitate. 
 
7.Proiect de hotarare privind aprobarea  documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul,,Reparatie canalizare ,zona Blocuri Noi in comuna 
Stalpeni,judetul Arges,,  Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de 
specialitate nr.1 si 3 
Dl primar:reparatia se va face conform devizului general.valoarea reparatiei este 
de 231713 lei,fara TVA.Acum facem practic documentatia tehnico-
economica.Nu exista bani pentru tot,se face licitatie pe cati bani avem acum. 
Dl Cutic:se presupune inlocuirea in totalitate? 
Dl primar:da,tot:de la magazinul Profi pana la statia de epurare,intrarile in  
blocuri....tot.Se va face astfel incat sa nu mai facem alta canalizare.. 
Supus la vot,acest proiect de hotarare trece in unanimitate. 
 
   8.Proiect de hotarare privind  aprobarea docmentațiilor tehnico – economice 

și a indicatorilor tehnico-economici faza SF și PT+ D.E. la obiectivul de investiție 

“Suplimentare sursă de apă în sat Dealu Frumos,  comuna Stâlpeni,județul 

Argeș Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 

Dl primar:este un obiectiv important...Da citire proiectului. 
Nu sunt discutii,se trece la vot si cu unanimitate de voturi se aproba proiect de 
hotarare privind  aprobarea docmentațiilor tehnico – economice și a 
indicatorilor tehnico-economici faza SF și PT+ D.E. la obiectivul de investiție 
“Suplimentare sursă de apă în sat Dealu Frumos,  comuna Stâlpeni,județul 
Argeș Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi 

 
DIVERSE: 
 
Dima Florin:in cepriveste canalizarea,cand se va face pe Valea Bratului ? 
Dl primar:stii ca s-a depus pe Programul Anghel Saligny,este o lucrare pe 

care nu o putem face noi.Asteptam! 



Dl Cutic:revin cu aceleasi probleme-vrem raspuns.Strada Izlaz? 
Dl primar:nu putem intra cu buldoexcavatorul,incercam. 
Dl Cutic:Bazinul de apa Radesti?Trebuie pietruit pana acolo. 
Dl primar:facem sigur,acum nu avem bani dar vom face astfel incat sa 

pietruim. 
Dl Cutic:rigola de la ,,Sandu’’? 
Dl Primar:da,ne trebuie materiale.Astept situatia financiara si vorbim. 
Dl Cutic:intrare ulita ,,Radoi’’? 
Dl primar: da,trebuie facut ,dar e in zona DN,ei sunt proprietari.E o lucrare 

unde trebuie specialisti. 
Anul viitor vom discuta daca se poate face un proiect de canalizare,cu 

statie de pomparela prima intersectie,la ,,Chibrit’’ 
 
 

    In incheierea sedintei dl Panainte felicita echipa din primarie care s-a ocupat 

de campania de vaccinare,dl primar si dna viceprimar. 

    Dl Cutic Constantin declara inchisa sedinta de consiliu. 

 

 

 

     Presedinte de sedinta,                                   secretar general, 

           Cutic Constantin                                    Dinculescu Marius Florinel 


