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JUDETUL ARGES  
CONSILIUL LOCAL STALPENI 

 

PROCES VERBAL 

  Incheiat astazi, 27.01.2022, ora 16.30, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Stalpeni, 
judetul Arges, fiind prezenti fizic 11 consilieri, on-line fiind urmatorii : 

Consilieri: 

1.Nae Eugen 

2.Nedelcu Silviu  

Delegati satesti: 

1.Nicolae Gheorghe 

2.Radoi Gheorghita 

3.Mormolea Daniel 

La sedinta mai participa domnul primar Serbanoiu Gabi si doamna viceprimar Machedon 
Nicoleta, domnul secretar general Dinculescu Marius Florinel, dl administrator public Mesteacan 
Eugen, Dl administrator SC Serv Top - Fica Adrian precum si dna Stanciu Cristina, inspector 
Compartimentul juridic si asistenta sociala. 

 Deschide sedinta dl Stancescu Ion - presedinte de sedinta, care propune supunerea la vot a 
ultimelor 2 procese-verbale ale sedintelor CL - unanimitate de voturi. 

 Se da citire ordinii de zi: 

  Toti consilierii sunt de acord cu ordinea de zi. 

  Se supune la vot ordinea de zi - unanimitate. 

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

   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-dl.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-dl.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-
dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1 si3. 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 Initiator-
dl.primar Serbanoiu Gabi .  Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 
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7.Proiect de hotarare cu privire aprobarea rezilierii contractului de concesiune pentru spaţiul –
(cabinet stomatologic)  din dispensarului medical, dr. Nitu Camelia Gabriela. Initiator-dl.primar 
Serbanoiu 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-dl.primar Serbanoiu Gabi .  Comisiile de specialitate nr.1 si 3. 

9.Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din dispensarul medical . 
Initiator-dl.primar Serbanoiu 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 

1. Se trece la primul punct pe ordinea de zi :   

  Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de actiuni privind serviciile sociale in comuna 
Stalpeni in anul 2022. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi 

 Ia cuvantul dna Stanciu: in fiecare an acest plan a fost avizat de catre Consiliul Judetean.datorita 
lipsei fondurilor noi nu am reusit pana acum sa infiintam un serviciu, ne trebuie o noua acreditare. 

 Dl Stancescu: sunt discutii? 

 Se trece la vot si cu unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind  aprobarea 
Planului de actiuni privind serviciile sociale in comuna Stalpeni in anul 2022. 

 2. Se trece la urmatorul proiect pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare 
excepționale in anul 2022. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 

  Ia cuvantul Dna Stanciu care precizeaza faptul ca este vorba de aceleasi sume, aceleasi criterii 
de acordare-nu s-a modificat nimic. 

  Dl Cutic intreaba daca este suma fixa 

  Dna Stanciu-nu s-a modificat nimic. 

Se trece la vot si cu unanimitate de voturi se aproba : Proiectul de hotarare privind aprobarea 
criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare 
excepționale in anul 2022.  

 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-dl.primar Serbanoiu Gabi 
.Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 

  Ia cuvantul Dna Stanciu:conform L.416, primarul trebuie sa intocmeasca un plan pentru munca 
celor care presteaza:santuri, rigole, curatenie prin comuna, etc.Au scazut orele de munca o data cu 
cresterea salariului minim pe economie, o persoana face doar 11 ore... 

 Noi nu dispunem decat de 23 de persoane apte de munca 

Se trece la vot si cu unanimitate de voturi se aproba Proiectul 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. 
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Se trece la urmatorul proiect pe ordinea de zi:   

 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-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 

  Dna Stanciu:conform L 116, primarul stabileste masuri pentru aceasta categorie de persoane. 

  In continuare da citire criteriilor de incadrare a persoanelor in aceasta categorie. 

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

  Se continua sedinta de consiliu local cu urmatorul proiect:   

  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-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.1 si3. 

Ia cuvantul dl primar:.Facem pasul acesta si asteptam sa vedem daca intra la finantare. 

Dl Cutic:cat vor dura aceste demersuri? 

Dl primar:acum am primit de la MDLPA informatii. 

In continuare explica informatiile primite de la MDLPA. 

Nu sunt discutii pe acest pe acest proiect asa ca se trece la vot-unanimitate.Se aproba Proiectul 
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)”. 

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

 Dl primar ia cuvantul si explica faptul ca in fiecare an ISJ Arges ne trimite spre aprobare reteaua 
scolara. 

Dl Stancescu:sunt discutii? 

Supus la vot, acest proiect de hotarare trece in unanimitate. 

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

Dl primar:dna doctor Nitu a iesit la pensie, trebuie reziliat contractul. 

Dl Dima Ion:nu a venit alt doctor? 

Dl primar:da, dar si-a facut cabinet particular. 

Nefiind discutii pe marginea acestui proiect se trece la vot si cu unanimitate de voturi este 
aprobat Proiectul de hotarare cu privire aprobarea rezilierii contractului de concesiune pentru 
spaţiul –cabinet stomatologic din dispensarului medical, dr. Nitu Camelia Gabriela. 

  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 
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Capital Uman, AP6/ O.S 6.3 și O.S 6.6 . Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .  Comisiile de 
specialitate nr.1 si 3. 

Dl primar:am fost contactati de cei de la Mioveni, ei si-ar dori ca noi sa participam la acest 
proiect... 

Nu sunt discutii, se trece la vot si cu unanimitate de voturi se aproba Proiectul 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 .  

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

  Dl primar explica faptul ca spatiul ramas liber prin plecarea doamnei dr.Nitu este dorit de dna 
dr.Nina, care ar dori sa se extinda, sa faca o sala de triaj, testare rapida, conditii moderne... 

  Dl Cutic:nu am stiut despre ce este vorba...stiu doar cum au fost in perioada pandemiei tratati 
pacientii...trebuie o mai mare deschidere din partea doctorilor... 

Dl Stancescu intreaba daca mai doreste cineva sa ia cuvantul pe marginea acestui subiect. 

 Se trece la vot-unanimitate. 

  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. 

 Ia cuvantul dl Fica care justifica prioritatea luarii acestei masuri-au venit facturi, cu 33% mai 
mari...vom fi datori...nu mai putem lucra asa, fara o minima dotare a salariatilor, fara macar o noua 
pompa, fara sa mai angajam macar o persoana...Am creat puncte fixe pentru plata, dar am intalnit 
cazuri cand nu au dorit sa vina sa plateasca la acest punct, doresc sa se vina acasa..., suntem sfidati” 

Am contorizat cam 95% din Ogrezea.” 

Dl Dumitru:sa fim constienti ca aceasta societate de apa este a noastra , a tuturor.Nu o 
rentabilizam decat daca facem ceva...Eu am ajutat cat am putut, intr-adevar, trebuie luate 
echipamente, macar un minim necesar de dotari:pompe, relee, aparat de elecrofuziune....Consiliul 
local nu poate da bani pentru dotare, trebuie sa o faca ei singuri, iar ei nu au cu ce...La Livezeni 
instalatia este batrana, nu sunt aerisitoare...trebuie sa fim realisti! 

 Dl Fica:trebuie sa modernizam si reteaua electrica, e foarte periculos... 

Dl Cutic:sunt de acord cu ceea ce spune dl Fica, in sfarsit prezentam realitatea...s-a ascuns 
adevarul!La inceputul anului am cerut situatia veniturilor si cheltuielilor.A incercat dl Petria, nu e o 
situatie clara ceea ce a prezentat...nu se spune nici acum situatia datoriilor la electrica, la ABAV, la 
servicii... 

Dl Fica explica faptul ca nu a fost timpul fizic necesar pentru o evaluare serioasa. 

Dl Sora:trebuie sa crestem pretul !Trebuie crescut capitalul! 

Dna Voican:trebuie sa aveti un plan de management! 

Dl Fica:planul exista... 

Dl Cutic:daca de la inceputul anului am fi facut contorizare pe Ogrezea, acum nu ar fi fost nevoie 
de o asemenea masura! 

Urmeaza discutii aprinse intre dl primar si dl Cutic. 
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Dl Dima Fl.:am cerut si eu si dl Panainte o situatie clara de la aceasta societate...nu s-a facut. 

Dna viceprimar: reteaua de apa de la Livezeni este foarte mare si imbatranita, doar azi au fost 3 
avarii....trebuie gasita o solutie astfel incat aceasta societate sa functioneze - cetatenilor trebuie sa le 
spunem ca aceasta marire de pret nu acopera decat cresterea utilitatilor... 

Dl Tanase: au crescut preturile, suntem criticati, dar peste tot a crescut pretul apei-si la Titesti... 

Dl Stancescu face un rezumat a celor discutate: 6 lei apa potabila si 5 lei apa uzata! 

Se trece la vot si rezultatul votului este: 

Dl Cutic - abtinere 

Dl Dima Fl. - impotriva 

Se aproba Proiectul 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 

 Pentru inceput se da citire notificarii facute de dna Nedelcu, prin care solicita reanalizarea 
situatiei d-nei viceprimar in Consiliul de Administratie. 

 Apoi fiecare consilier , pe rand , spune ce probleme a mai depistat in teritoriu sau vine cu cate 
o propunere: 

Dl Panainte: 

  -rog pe dl Fica ca pana in martie sa vina cu o situatie clara de la societatea de apa 

  - aduc inca o data aminte de copertina ce ar fi necesara la tomberoanele de la blocurile noi 

Dl Dima Fl:pietruiri, oamenii nu vor sa mai plateasca taxe si impozite pana nu au parte de 
pietruirea drumului... 

Dl Cutic:din 2016 am spus despre situatia apei, am avut dreptate, daca ma ascultau acum nu 
mai aveam datorii!Ceea ce face Fica e de apreciat , e greu, dar acei angajati nu au plecat de bine de 
la firma:cei nou-veniti nu stiu nimic, situatia de azi putea fi evitata!Acum dam bani din buget, cu 
acei bani puteam face altceva! 

Dl Dima Ion: 

-poate reusim sa pietruim 

-bec la Coasta Postii 

Dl Tanase: 

-camere de luat vederi 

Drum de la Chiban in jos/Zmeurei 

Dna Tudosescu:pietruire strada . 

Dl Stancescu declara inchisa sedinta de consiliu. 

  

Presedinte de sedinta,           secretar general,  

 Stancescu Ion             Dinculescu Marius Florinel 


