
 
 ROMANIA       

JUDETUL ARGES 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

STALPENI 
PROIECT DE HOTARARE Nr.72/21.09.2022 

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren  aferent apartamentului, proprietarului 
Valsea Mariana  

 
            Consiliul local al comunei Stalpeni , judetul Arges ; 
              Avand in vedere : 
            - Referatul de aprobare al  primarului comunei Stâlpeni nr.6848/21.09.2022; 

      -Raportul de specialitate inregistrat sub nr.6849 din 21.09.2022 al compartimentului de resort 
din primarie ; 
     - Avizul Comisiilor de specialitate  nr.1 si 3  ale Consiliului local al comunei Stalpeni ;  
     - Art.302, 303, 306, 308 si 362 din Codul Administrativ ; 

        -În conformitate cu art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 15, litera e, referitor la 
concesionarea fără licitație publică a terenurilor pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate. 
 - Dispoziţiile  OUG 57/2019, respectiv art. 286 alin. (4) „Domeniul public al comunei, al oraşului sau al 
municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de 
interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege 
ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean, ,  

In temeiul prevederilor  art. 129 alin.6 lit.(b), art.138 şi  art. 139 alin. (1 )   din O.U.G.  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, Consiliul Local Stâlpeni; 

 
HOTARASTE : 

        Art.1.Se aprobă trecerea bunului /terenului in suprafata de 8, 3 mp din domeniul public  in 
domeniul privat al comunei Stalpeni. 
        Art.2.Se aproba concesionarea directa a unei suprafete de teren in suprafata de 8, 3 mp.(blocuri 
noi)  aferent apartamentului, proprietarului, Valsea Mariana din comuna Stalpeni, sat Stalpeni, judetul 
Arges. 
       Art.3. Se aproba intocmirea documentatiei :studiul de oportunitate si caietul de sarcini privind   
concesionarea directa a suprafetei de teren. 
        Art.4. Primarul impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari .  
        Art.5. Secretarul general al comunei Stâlpeni va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei 
Stâlpeni, compartimentului Urbanism 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. 
       
                 INITIATOR,                                                                                 AVIZAT 
                   PRIMAR                                                                           SECRETAR –GENERAL                                                                                                                  
           SERBANOIU GABI                                                 DINCULESCU MARIUS FLORINEL 


