
JUDETUL ARGES  
PRIMARIA COMUNEI STALPENI  
Nr.8701 din 15.12.2021 

 
CATRE, 

                     
Domnul /Doamna consilier ___________________ 

 
            Avand in vedere Dispozitia nr.323 din 15.12.2021 a primarului comunei Stalpeni, 

sunteti invitat sa participati la sedinta  ordinara a Consiliului Local al comunei Stalpeni 

din data de 21.12.2021, ora 16,30 ce va avea loc la sediul Caminului Cultural Radesti, 

cu urmatorul  

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

A)Aprobarea proceselor  verbale ale sedintelor anterioare. 

       1.Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local.Initiator :dl primar 
Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 
         2.Proiect de hotarare privind validarea dispozitiei primarului comunei Stalpeni 
nr.322/13.12.2020 privind rectificarea  bugetului local.Initiator :dl primar Serbanoiu 
Gabi .Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 
           3.Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea  unor 
obiecte de inventar,mijloace fixe, aparținând domeniului privat al comunei Stalpeni , 
județul Arges. Initiator :dl primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 
          4.Proiect de hotarare privind aprobarea  tarifelor pentru serviciile de alimentare cu 
apă și canalizare furnizate de operatorul Societatea APA SERV TOP STÂLPENI S.R.L. 
Initiator :dl primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1 ,2 si 3. 
            5 .Proiect de hotarare privind aprobarea  modificarii organigramei si a statului de  
functii  pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Stalpeni, precum și 
stabilirea salariului de bază a muncitorului calificat din aparatul de specialitate al 
primarului.   Initiator:dl primar Serbanoiu Gabi.Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 
          6.Proiect de hotarare   privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor 
în care contravenienţii, persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii. 
Initiator :dl primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3. 
          7. Proiect de hotarare pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de 
proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona 
drumurilor de interes local . Initiator :dl primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate 
nr.1,2 si 3. 
 
          8.DIVERSE  

 
 

SECRETAR-GENERAL  
Dinculescu Marius  Florinel 

 
 


