
   ROMANIA                               

JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STÂLPENI 

 

 

PROIECT  DE HOTARARE NR.34/15.04.2022 

 

privind darea în administrare a sistemului de canalizare,zona Cotoreni si ulita Cicu 
Preoteasa,comuna Stalpeni ,judetul Arges ’’către operatorul APA SERV TOP STÂLPENI SRL. 

 
            Consiliul local al comunei Stâlpeni ,judetul Arges; 

            Avand in vedere : 

- Referatul de aprobare  a primarului comunei Stalpeni  nr.2608/12.04.2022 ; 

- Raportul de specialitate inregistrat sub nr.2616 din 12.04.2022 al compartimentului de resort din 

primarie; 

 -Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Stâlpeni; 

- Dispoziţiile Legii nr. 51/2006 republicată şi modificată privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice; 

- Dispozițiile Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ; 

- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

- Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; 

- Hotărârea Consiliului Local Stâlpeni nr. 22/28.03.2019 privind aprobarea dării în administrare, 

funcționare și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare aparținând Comunei 

Stâlpeni către Societatea APA SERV TOP STÂLPENI S.R.L. 

-  In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. c), alin (6) lit. a), art. 139 alin. (1 ) și art.196 

alin.1  din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local Stâlpeni: 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 Se aprobă darea în administrare a sistemului de canalizare,zona  Cotoreni si ulita Cicu 
Preoteasa din comuna Stalpeni ,judetul Arges ’’către  operatorul APA SERV TOP STÂLPENI 

SRL., societate cu capital integral aparținând UAT Comuna Stâlpeni,  conform Anexei nr.1 ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Predarea se va face pe bază de proces verbal de predare primire încheiat cu operatorul 

APĂ SERV TOP SRL.  

 Art.3 Primarul Comunei Stâlpeni şi aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.4. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica si va fi 

comunicata Institutiei Prefectului-judetul Arges in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
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