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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STÂLPENI 

 

 

     PROIECT DE HOTARARE Nr.37/15.04.2022 

Privind desemnarea unei persoane care să semneze  orice înscrisuri/documente  în numele si 

pentru Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Stâlpeni  reprezentată prin  Consiliul local  al 

comunei  Stâlpeni la firma SC Servicii Generale Mioveni SRL 

 

 

            Consiliul local al comunei Stâlpeni, judetul Argeș, întrunit în ședința ordinară, azi  

              Având în vedere : 

− Referatul de aprobare  nr.2601 /12.04.2022 al Primarului comunei Stâlpeni; 

-   Raportul de specialitate nr.2602/12.04.2022 privind desemnarea unei persoane care să 

semneze  orice înscrisuri/documente  în numele si pentru Unitatea Administrativ Teritorială a 

Comunei Stâlpeni  reprezentată prin  Consiliul local  al comunei  Stâlpeni la firma SC Servicii 

Generale Mioveni SRL ; 

− Prevederile din actul constitutiv al  firmei  Servicii Generale Mioveni SRL; 

− Prevederile art.1, art. 2  lit. e, art 7 lit. d, art.113 lit f și m, art .191 alin. 1, art. 204 alin 4, 

art 210, art 221,și art. 291  din Legea nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;  

− Prevederile art 1 si urmatoarele din OG nr.71/2002, privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

− Prevederile din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,cu 

modificările ulterioare; 

− Prevederile art. 20, lit.d) şi 35, alin (2) din Legea 273/2006, privind finanţele publice 

locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 

− Prevederile  din Legea nr  26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

− Prevederile din OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de 

înregistrare în registrul comerțului, republicată  cu modificarile si completarile ulterioare; 

− Prevederile din Legea nr 359/2004  privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 

registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, 

înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice; 

− Prevederile art. 75 alin 1 lit b, art 84 alin 1,3, 4, 5, art 87 alin 1, 2, 5,art. 92 alin 1, alin 2 

lit. b),  art 96 alin 4,art 105 alin 1, art 106 ,art 129 alin 1, 2, lit d , art 129 alin 7 lit s din OUG nr 

57/2019 privind Codul Administrativ ; 

− Prevederile art.14 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările si completările 

ulterioare; 

  Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  comunei Stâlpeni. 

 În temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

 

Primarul Comunei Stȃlpeni 

PROPUNE : 

  

https://www.cjarges.ro/acasa


          Art.1  Se împuternicește dl. Dumitrescu Cristian, cetățean român, născut la data de 

30.09.1969, identificat cu C.I. seria AS nr.936057, eliberat de SPCLEP Campulung  la data de 

30.09.2013, CNP:1690930030021, cu domiciliul în comuna Schitu Golesti, sat.Costita nr.51, 

judetul Argeș, - referent Ia in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Primăria 

comunei  Stâlpeni, judetul Arges, să semneze  orice înscrisuri/documente  în numele si pentru 

Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Stâlpeni  reprezentată prin  Consiliul local  al 

comunei  Stâlpeni la firma SC Servicii Generale Mioveni SRL, precum  si actul constitutiv 

actualizat și orice alte acte  prevazute de lege și necesare îndeplinirii formalitatilor de înregistrare 

a modificărilor survenite la Oficiul Registrului Comertului  de pe lângă Tribunalul Argeș.  

Art.2 Articolul 5 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Stâlpeni nr. 49/27.06.2019, 

privind  aprobarea cooptării în calitate de nou asociat a Unității Administrativ Teritoriale a 

Comunei Stâlpeni  reprezentată prin  Consiliul local  al comunei  Stâlpeni,  la firma 

Administrarea Domeniului Public si Privat Mioveni  Srl, prin care se împuternicește  consilierul 

juridic al Primăria comunei  Stâlpeni, judetul Arges,  dl. Mihai Mircea-Claudiu, să semneze  orice 

înscrisuri/documente  în numele si pentru Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Stâlpeni  

reprezentată prin  Consiliul local  al comunei  Stâlpeni la firma Administrarea Domeniului Public 

și Privat Mioveni  Srl, precum  si actul constitutiv actualizat și orice alte acte  prevazute de lege și 

necesare îndeplinirii formalitatilor de înregistrare a modificărilor survenite la Oficiul Registrului 

Comertului  de pe lângă Tribunalul Argeș, se abrogă. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Stâlpeni.       

 Art.4 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducere la cunoştinţă publică şi va 

fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş, Unității Administrativ-

Teritoriale a Oraşului Mioveni, SC Servicii Generale Mioveni SRL persoanei nominalizate la 

art.1 şi Primarului comunei Stâlpeni. 

COMUNA STÂLPENI, 

 

 

 

       Inițiator,                                                                               Avizează pentru legalitate,   

        Primar                                                                                          Secretar General                                                                                                                        

Șerbănoiu Gabi                                                                           Dinculescu Marius Florinel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


