
CONSILIUL LOCAL STALPENI  

 

                                                     PROCES VERBAL 

   Incheiat asta,24.02.2022,ora 16.30, in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei 

Stalpeni,judetul Arges,fiind prezenti  fizic toti  consilierii, on-line fiind doar delegatul satesc 

Olariu Stefan. 

    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 Dumitrescu 

Cristina,inspector Compartimentul contabilitate,taxe si impozite. 

     Deschide sedinta dl Stancescu Ion-presedinte de sedinta,care  propune supunerea la vot a 

ultimului  proces-verbal al sedintei  CL-unanimitate de voturi. 

   Apoi,dl administrator al targului saptamanal da citire raportului de activitate pe targul 

Saptamanal. 

    In continuare ia cuvantul dl Dumitru care solicita excluderea de pe ordinea de zi a 

proiectului de hotarare inaintat de dansul. 

    Are loc o discutie aprinsa intre dl Dumitru si dl secretar general  pe aceasta tema-dl Dumitru 

este intrebat daca a inregistrat acest proiect de hotararesi dacada,atunci de ce nu a mers cu 

demersul ami departe,in sensul unui raport. 

    In final,toti consilierii cad de acord cu scoaterea de pe ordine de zi a proiectului si cu 

revenirea la acesta atunci cand forma proiectului este in cadrul legal. 

      Se da citire ordinii de zi:  

   A)Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 
             1.Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei 
Stalpeni   pe anul 2022 . ,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisia de specialitate nr.1,2   si 
3. 
                 2.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de investiţii, reparaţii şi 
reabilitări aferent anului 2022. ,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate 
nr.1.2 si 3. 
                 3.Proiect de hotarare  privind aprobarea   organigramei si a statului de  functii  pe 
anul 2022.,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 
                  4.Proiect de hotarare privind acordarea burselor de ajutor social pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar în anul 2021-2022 . ,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi.   
Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3. 

                 5.Proiect de hotarare  privind aprobarea aderării Comunei  STALPENI  la „Convenția 
Primarilor privind Clima și Energia’’. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .  Comisiile de 
specialitate nr.2 si 3. 



    6.Proiect de hotarare  privind  stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind 
consumul lunar de carburanti pentru utilajale, Primarie Comunei Stalpeni pe anul 2022. 
Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .  Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 

    7.Proiect de hotarare  privind   aprobarea acordarii unor compensatii in bani pentru 
timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul 
serviciului voluntar pentru situatii de urgenta pentru anul 2022. Initiator-dl.primar 
Serbanoiu Gabi .  Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 

              8.Proiect de hotarare  privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei 
pentru evaluarea secretarului general al comunei Stalpeni. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .  
Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3. 
               9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 2 din 27.10.2020 cu 
privire la stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Stalpeni. Initiator-dl.consilier 
Dumitru Constantin  .  Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3. 
            10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 
nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Stalpeni pentru proiecte de activitate 
sportiva. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .  Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3. 
           11. Proiect de hotarare  privind  aprobarea prelungirii  Scrisorii de Garantie nr. 
191/13.08.2019 de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si 
Mijlocii SA -IFN (FNGCIMM S.A. –IFN) pentru finantarea obiectivului „MODERNIZARE SI 
DOTARE CAMIN CULTURAL LIVEZENI, IN COMUNA STALPENI, JUDETUL ARGES 
 

      12.DIVERSE 
    Toti consilierii sunt de acord cu ordinea de zi. 

    

     1.Se trece la primul punct pe ordinea de zi :     
                     1.Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Comunei Stalpeni   pe anul 2022 . ,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisia de 
specialitate nr.1,2   si 3. 
 
     Ia cuvantul dna contabil:avem modificari,au venit bani mai multi pentru 2 

obiective:Dealul frumos si Dumul Pitigaia.Este un buget bun….da citire formei 

bugetului pe fiecare capitol in parte. 

Dl primar:avem sprijin bun de la Consiliul Judetean. 

  Dl Stancescu:sunt discutii? 

Dl Dumitru intreaba despre banii pentru finalizarea lucrarilor incepute deja. 

Dl Cutic intreaba de sumele pentru Caminul Cultural Livezeni,iar dna contabil explica 

faptul ca acestea sunt venite prin AFIR de la UE,nu avem cum sa umblam la ei… 

 Tot dl Cutic reaminteste faptul ca  trebuia gasita o solutie pentru 

canalizare,Chibrit/Bilca-,,am facut o solicitare scrisa,nu s-a facut nimic…” 

Dl Tanase intreaba daca ar fi ceva bani pentru a sprijini biserica din Radesti ,pentru 

un gard-dna contabil ii explica ca momentan nu sunt sume,poate la rectificare,in cursul 

anului. 



Dl Stancescu intreaba in cat timp intra banii pentru echipa de fotbal. 

  Se trece la vot si cu 10 voturi pentru si 3 abtineri(Cutic,Dumitru,Dima) se aproba  proiectul  

de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Stalpeni   pe 

anul 2022 

     2. Se trece la urmatorul proiect pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
Programului de investiţii, reparaţii şi reabilitări aferent anului 2022. ,,Initiator-dl.primar 
Serbanoiu Gabi. Comisiile de specialitate nr.1.2 si 3 
Se trece la vot si cu 10 voturi pentru si 3 abtineri se aproba  proiectul  de hotarare privind 
aprobarea Programului de investiţii, reparaţii şi reabilitări aferent anului 2022. 
 
3.  Proiect de hotarare  privind aprobarea   organigramei si a statului de  functii  pe anul 

2022.,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisiile de specialitate nr.2 si 3 

   Dl secretar general da citire acestui proiect si,cu 10 voturi pentru si 3 abtineri se 
aproba proiectul de hotarare  privind aprobarea   organigramei si a statului de  functii  pe 
anul 2022.,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi . 
 
     4.Proiect de hotarare privind acordarea burselor de ajutor social pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar în anul 2021-2022 . ,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi.   
Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3. 
    Ia cuvantul dl primar care explica faptul ca s-a ajuns la un acord in sensul suplimentarii de 

ajutor financiar pentru inca 5 copii:fratii Tufeanu(3) si inca 2 copii-Popescu si Zburlea. 

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

burselor de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar în anul 2021-2022 . 

,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi . 

Se trece la urmatorul proiect pe ordinea de zi:    

       5.Proiect de hotarare  privind aprobarea aderării Comunei  STALPENI  la „Convenția 
Primarilor privind Clima și Energia’’. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .  Comisiile de 
specialitate nr.2 si 3. 
    Dl primar explica faptul ca e vorba de un proiect care vizeaza mediul inconjurator,un proiect 

direct prin UE.Ne trebuie acest HCL pentru a ne putem inscrie. 

  Dl Dumitru:important este sa o si implementam...eu am mai avut o initiativa pentru 

cresterea energetica in scoli...nu s-a facut nimic! 

Dl primar:orice proiect are un  ghid.Cand am dorit sa accesam ,am descoperit ca Stalpeni nu 

era prins... 

Dl Dima Fl.:dar macar acum ,putem adera? 

Dl primar explica faptul ca nu au aparut si sumele,costul s-ar putea sa fie f mare..Exista o suma 

alocata pe fondul respectiv,va veni un evaluator,sa vedem cum ne incadram cu banii-daca 

putem sau nu suporta costurile... 

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

aprobarea aderării Comunei  STALPENI  la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia’’. 



   Se continua sedinta de consiliu local cu urmatorul proiect:    

6.Proiect de hotarare  privind  stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind 
consumul lunar de carburanti pentru utilajale, Primarie Comunei Stalpeni pe anul 2022. 
Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .  Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 

 
 Ia cuvantul dl primar:consumul pentru basculanta anul acesta este acelasi,la fel si la 

buldo...sumele sunt cam la fel... 

Dl Cutic:am inteles ca au fost probleme cu functionarea buldo 

Dl primar:nu din cauza banilor,trebuie un numar de ore pentru revizia tehnica. 

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

proiectul de hotarare  privind  stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul 

lunar de carburanti pentru utilajale, Primarie Comunei Stalpeni pe anul 2022. 

7.Proiect de hotarare  privind   aprobarea acordarii unor compensatii in bani pentru 
timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in 
programul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta pentru anul 2022. Initiator-
dl.primar Serbanoiu Gabi .  Comisiile de specialitate nr.2 si 3. 

 
Dl Stancescu:sunt discutii? 
Supus la vot,acest proiect de hotarare trece in unanimitate. 
 
    8.Proiect de hotarare  privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru 
evaluarea secretarului general al comunei Stalpeni. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .  
Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3. 
 
Dl primar:propuneri? 
Se hotaraste ca dl Nae Eugen si dl Stancescu Ion ,alaturi de dl primar ,sa aca parte din comisia 
de evaluare a activitatii pe 2021 a secretarului general. 
Nefiind discutii pe marginea acestui proiect se trece la vot si cu unanimitate de voturi este 
aprobat proiectul  de hotarare  privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei 
pentru evaluarea secretarului general al comunei Stalpeni. 
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 
nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Stalpeni pentru proiecte de 
activitate sportiva. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .  Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3. 
 
Dl Dumitru:30de mii? 
Dl secretar general:da,atat am aprobat de la buget. 
Nu sunt discutii,se trece la vot si cu unanimitate de voturi se aproba proiectul de hotarare 
privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de 
la bugetul local al comunei Stalpeni pentru proiecte de activitate sportive. 
 11. Proiect de hotarare  privind  aprobarea prelungirii  Scrisorii de Garantie nr. 
191/13.08.2019 de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici 
si Mijlocii SA -IFN (FNGCIMM S.A. –IFN) pentru finantarea obiectivului „MODERNIZARE SI 
DOTARE CAMIN CULTURAL LIVEZENI, IN COMUNA STALPENI, JUDETUL ARGES. 



 
 Dl primar :trebuie sa crestem termenul de garantie la Caminul Cultural Livezeni. 
Dl Cutic:daca se va termina mai devremefata de termen? 
Dl primar:ar fi bine.Important este sa nu depasim acest termen. 
    
  Se trece la vot-unanimitate. 
 
 
 12.Diverse 
Fiecare consilier ,pe rand ,spune ce probleme a mai depistat in teritoriu  sau vine cu cate o 
propunere: 
Dl Sora-nu 
Dna Voican:parintii din Filipesti vor un parc 
Dl primar:au avut si l-au distrus.Poate luam cate ceva de la Livezeni… 
Dl Mormolea:drumul de la apa... 
Dl Radoi:bec,piatra 
Dna Tudosescu:nu 
Dl Tanase:refacere pod Zmeurei,monitorizare video 
Dl Dima Ion:camera video 
Dl Gheorghe:am cerut reabilitarea strazilor Pomilor si Socului-nu s-a facut nicmic... 
toaletare brad pe strada Marului, 
santuri, 
copertine statii de autobuz 
gropi in strada principala catre liceu 
incepe luna curateniei-solicita sprijin (saci) 
Dl Dumitru:astupare groapa in urma sapaturilor celor de la Pramier Energy-Opresti 
Decolmatare santuri Livezeni 
Asfalt in zona pasajului 
Toaletare tei 
Dl Cutic:multumeste dlui Tanase pentru implicare in rezolvarea situatiei create la 
pod(Radesti)-era problema celor de la CNAIR... 
Reabilitarea drumului-str.Izlazului 
Pietruiri(str.bazinului si izvor) 
Dl Dima FL.:iluminat ulita Dan Dumitru 
Balastru(la dl Corbu) 
Parcare la sc.Radesti 
Margaritarin parc la Livezeni 
Cosuri de gunoi 
Dl Nae:intreaba cand se termina canalizarea pe Cicu/Preoteasa 
Dl Nedelcu:intreaba daca s-a dat curs sesizarii unui cetatean nemultumit de plata taxei si 
impozitului(Nicolae Constantin) 
Dl Panainte-nu 
 
In incheiere,dl secretar general da citire adresei- doamei Nedelcu Gabriela, 
                                                                                       -grupului PRO ROMANIA 
 Dl Mesteacan face cunoscuta situatia creata la Liceul IC Petrescu prin plecarea contabilului si 
contactarea unei firme. 



 
    Dl Stancescu  declara inchisa sedinta de consiliu. 

 

 

 

     Presedinte de sedinta,                                   secretar general, 

           Stancescu Ion                                      Dinculescu Marius Florinel 


