
     ROMANIA                                                        
JUDETUL ARGES 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STALPENI 

 
PROIECT DE HOTARAREA Nr.61/21.07.2022 

 privind aprobarea asocierii Comunei Stalpeni cu Centrul Judetean de Cultura si Arte prin 
Sectia Scoala Populara de Arte si Meserii,in vederea pastrarii traditiilor si obiceiurilor 

romanesti 
Consiliul Local al comunei Stâlpeni, judeţul Arges; 
Având în vedere: 
 ▪ Referatul de aprobare înregistrat cu nr.5307 din 15.07.2022, elaborat de Primarul Comunei 
Stalpeni, prin care propune asocierii Comunei Stalpeni cu Centrul Judetean de Cultura si Arte 
prin Sectia Scoala Populara de Arte si Meserii,in vederea pastrarii traditiilor si obiceiurilor 
romanesti 
 ▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr.5311 din 15.07.2022; 
▪ Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;  
▪  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)privind 
înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor cultural; 
 ▪ Adresa nr.1605 din 20.07.2022 a Centrului Judetean de Cultura si Arte Arges 
 ▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, rerepublicată, modificată și completată.  
▪ prevederilor art.129 alin.(1), alin.(9) lit.a), alin.(14)  coroborat cu art.196 alin.(1),lit.a din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările 
ulterioare; 
Consiliul Local al Comunei Stalpeni, întrunit în şedinţa ordinară, 

 
PROPUNE: 

    Art.1-Se aproba asocierea Comunei Stalpeni cu Centrul Judetean de Cultura  si Arte Arges 
prin Sectia Scoala Populara de Arte si Meserii,in vederea pastrarii traditiilor si obiceiurilor 
romanesti. 
    Art.2-Se stabileste ca sediu pentru desfasurarea activitatii de la art .1 sa fie in incinta 
Caminului Cultura Radesti 
    Art.3-Se imputerniceste primarul comunei Stalpeni ,domnul Serbanoiu Gabi ,pentru ca in 
numele comunei sa semneze Protocolul de Asociere cu Centrul Judetean de Cultura  si Arte 
Arges . 
    Art.4.HCL nr.92 din 29.11.2017 isi inceteaza aplicabilitatea. 
    Art.5-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare : Primarului comunei 
Stalpeni ,Centrului Judetean de Cultura si Arte Arges si Instituţiei Prefectului – Judeţul Arges 
în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi publicată în Monitorul oficial local la 
adresa de web https://www.cjarges.ro/en/web/stalpeni/monitorul-oficial-local. 
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