
 

JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL STALPENI  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 50  /22.06.2022 

cu privire la actualizarea denumirilor si a suprafețelor măsurate a unor 

imobile aflate în inventarul domeniului public al comunei Stȃlpeni, județul 

Argeş 

 

Consiliul Local al comunei Stȃlpeni, județul  

Având în vedere : 

   - Hotărȃrea Consiliului Local nr.20/26.10.1999 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care apartin domeniul public al Comunei Stȃlpeni, cu modificarile si 

completarile ulterioare si atestat in Anexa nr. 84 si Anexa la Hotărȃrea Consiliului 

Local nr.24/23.06.2003 privind aprobarea inventarului bunurilor cu care se 

completeaza domeniul public al Comunei Stȃlpeni, județul Argeș;    

   - Hotărȃrea Consiliului Local nr.15/30.01.2018 privind aprobarea 

nomenclatorului stradal al comunei Stȃlpeni, prin care s-au atribuit denumiri de 

strazi in satele componente ale comunei Stȃlpeni, județul Argeș ; 

- Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare ; 

- art.41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu  

modificările si completările ulterioare ; 

- art.22, art.23, lit.a, art.382, alin.2,lit.I ale Ordinului nr.700/2014 al 

Directorului ANCPI, cu  modificările si completările ulterioare ; 

-    referat de aprobare nr.4492/21 .06.2022  al primarului comunei Stȃlpeni ;  

-   raportul de specialitate nr.4496/21.06.2022 al  Compartimentului        din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stalpeni ; 

-    planurile de amplasament si delimitare a imobilelor ; 

-    avizul comisiilor  de specialitate    ;              

În baza prevederile art.129, alin.1, art.286, alin.1 si alin.4, in temeiul art.139, 

alin.2, art.196, alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 

Primarul Comunei Stȃlpeni 

PROPUNE : 

 



 

 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent  Str.Nucului  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni,  ce este 

evidențiat în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.06.2003, privind 

Inventarul bunurilor cu care se completează domeniul public al comunei 

Stâlpeni, județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.45 (Ulița Bădoaia) , având o 

lungime în urma masurătorilor de 141 ml și suprafață de 572 mp, conform 

planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 2. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent Str.Primăriei  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce este 

evidențiat în Monitorul Oficial al României nr. 609 bis , Anexa 84 însușit prin  

Hotărârea Consiliului Local Stâlpeni nr. 20 din 26.10.1999, privind Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stâlpeni, poz. 77 ( Ulița 

Oancea ), având o lungime în urma masurătorilor de 593 ml și suprafață de 

5140 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 3. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent Str.Brazilor  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce este 

evidențiat în Monitorul Oficial al României nr. 609 bis , Anexa 84 însușit prin  

Hotărârea Consiliului Local Stâlpeni nr. 20 din 26.10.1999, privind Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stâlpeni, poz. 75 ( Ulița 

Bucurescu Gheorghe), poz. 76 ( Ulița Dina Nicolae ) și poz. 72 ( Ulița 

Duțulescu -Manolescu), având o lungime în urma masurătorilor de 592 ml și 

suprafață de 5142 mp, conform planului de amplasament si delimitare a 

imobilului ; 

Art. 4. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent  Str.Perilor  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce este 

evidențiat în Monitorul Oficial al României nr. 609 bis , Anexa 84 însușit prin  

Hotărârea Consiliului Local Stâlpeni nr. 20 din 26.10.1999, privind Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stâlpeni, poz.71 ( Ulița Joița 

Niculina), având o lungime în urma masurătorilor de 98 ml și suprafață de 

665 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 5. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent  Str.Pieței  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce  este evidențiat 

în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.06.2003, privind Inventarul 

bunurilor cu care se completează domeniul public al comunei Stâlpeni, 

județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.40 ( Ulița Stanciu ), având o lungime în 

urma masurătorilor de 620 ml și suprafață de 6549 mp, conform planului de 

amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 6. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent  Str.Școlii  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni,  ce este evidențiat 



în Monitorul Oficial al României nr. 609 bis , Anexa 84 însușit prin  Hotărârea 

Consiliului Local Stâlpeni nr. 20 din 26.10.1999, privind Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al comunei Stâlpeni, poz.56 ( Drum comunal 

Livezeni), având o lungime în urma masurătorilor de 867 ml și suprafață de 

7914 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 7. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent  Str.Ainini  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce este evidențiat 

în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.06.2003, privind Inventarul 

bunurilor cu care se completează domeniul public al comunei Stâlpeni, 

județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.42 ( Ulița Joița-canal), având o lungime 

în urma masurătorilor de 592 ml și suprafață de 3387 mp, conform planului 

de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 8. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent  Str.Măceșului  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni,  ce este 

evidențiat în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.06.2003, privind 

Inventarul bunurilor cu care se completează domeniul public al comunei 

Stâlpeni, județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.37 ( Ulița Brădeanu – Stănoiu 

), având o lungime în urma masurătorilor de 668 ml și suprafață de 4634 mp, 

conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 9. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent Str.Bratului  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce este 

evidențiat în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.06.2003, privind 

Inventarul bunurilor cu care se completează domeniul public al comunei 

Stâlpeni, județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.58 ( Ulița Lascu – Toader ), 

având o lungime în urma masurătorilor de 1298 ml și suprafață de 13238 

mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 10. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent  Str. Armatei  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce este 

evidențiat în Monitorul Oficial al României nr. 609 bis , Anexa 84 însușit prin  

Hotărârea Consiliului Local Stâlpeni nr. 20 din 26.10.1999, privind Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stâlpeni, poz.66 (Ulița 

Băjenaru), având o lungime în urma masurătorilor de 95 ml și suprafață de 

596 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 11. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent Str. Cazărmii  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni,  ce este 

evidențiat în  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.06.2003, privind 

Inventarul bunurilor cu care se completează domeniul public al comunei 

Stâlpeni, județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.36 (Ulița Naghy), având o 

lungime în urma masurătorilor de 154 ml și suprafață de 1078 mp, conform 

planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 12. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent  Str.Valea Bratului din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce este 

evidențiat în Monitorul Oficial al României nr. 609 bis , Anexa 84 însușit prin  



Hotărârea Consiliului Local Stâlpeni nr. 20 din 26.10.1999, privind Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stâlpeni, poz.64 ( Ulița 

Mîrzac – Ionescu ), având o lungime în urma masurătorilor de 360 ml și 

suprafață de 2898 mp, conform planului de amplasament si delimitare a 

imobilului ; 

 Art. 13. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent Str.Salciei  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce este evidențiat 

în Monitorul Oficial al României nr. 609 bis , Anexa 84 însușit prin  Hotărârea 

Consiliului Local Stâlpeni nr. 20 din 26.10.1999, privind Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al comunei Stâlpeni, poz.63 ( Ulița Bucur 

Gheorghe), având o lungime în urma masurătorilor de 276 ml și suprafață de 

1971 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 14. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent Str.Fermei  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce este evidențiat 

în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.06.2003, privind Inventarul 

bunurilor cu care se completează domeniul public al comunei Stâlpeni, 

județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.53 ( Ulița Temiplast), având o lungime 

în urma masurătorilor de 232 ml și suprafață de 2431 mp, conform planului 

de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 15. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent Str. Dealul Morii  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce este 

evidențiat în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.06.2003, privind 

Inventarul bunurilor cu care se completează domeniul public al comunei 

Stâlpeni, județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.50 ( Ulița Barieră Dealul 

Morii ) și poz.nr.52 ( Ulița Cristian – Năstase ), având o lungime în urma 

masurătorilor de 992 ml și suprafață de 6469 mp, conform planului de 

amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 16. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent  Str. Magnoliei  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce este 

evidențiat în Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 30.03.2020, privind 

completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniul public al comunei 

Stâlpeni, județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.207 ( Cale de acces – 

Str.Magnoliei, cunoscută ca și ulița Tufeni-Varniță), având o lungime în 

urma masurătorilor de 65 ml și suprafață de 233 mp, conform planului de 

amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 17. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent Str. Varniței  din comuna Stâlpeni, sat Livezeni, ce  este 

evidențiat în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.06.2003, privind 

Inventarul bunurilor cu care se completează domeniul public al comunei 

Stâlpeni, județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.49 ( Ulița varniță – Punte 

Livezeni ) având o lungime în urma masurătorilor de 302 ml și suprafață de 

3287 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 18. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 



terenului aferent   Str. Principală  din comuna Stâlpeni, sat Dealu  Frumos, ce 

este evidențiat în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.06.2003, privind 

Inventarul bunurilor cu care se completează domeniul public al comunei 

Stâlpeni, județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.37 ( Ulița Mareș -Punct 

Bugheanu), având o lungime în urma masurătorilor de 340 ml și suprafață 

de 2925 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 19. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent  Str. Orhideei  din comuna Stâlpeni, sat Dealu Frumos,  ce este 

evidențiat în Monitorul Oficial al României nr. 609 bis , Anexa 84 însușit prin  

Hotărârea Consiliului Local Stâlpeni nr. 20 din 26.10.1999, privind Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stâlpeni, poz.69 ( Ulița 

Ivașcu), având o lungime în urma masurătorilor de 165 ml și suprafață de 

1139 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 20. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent   Str.Petuniilor  din comuna Stâlpeni, sat Dealu Frumos,  ce este 

evidențiat în Monitorul Oficial al României nr. 609 bis , Anexa 84 însușit prin  

Hotărârea Consiliului Local Stâlpeni nr. 20 din 26.10.1999, privind Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stâlpeni, poz.68 (Ulița 

Dincă), având o lungime în urma masurătorilor de 342 ml și suprafață de 

2380 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 21. Se aprobă actualizarea denumirii si suprafeței reale măsurată a 

terenului aferent  Str.Divanului  din comuna Stâlpeni, sat Stâlpeni, ce  este 

evidențiat în Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 23.06.2003, privind 

Inventarul bunurilor cu care se completează domeniul public al comunei 

Stâlpeni, județul Argeș,  anexa nr. 1, poziția nr.63 ( Ulița Podul Divanului), 

având o lungime în urma masurătorilor de 330 ml și suprafață de 2369 mp, 

conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ; 

Art. 22. Dupa inscrierea in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, 

primarul comunei, prin aparatul de specialitate va actualiza inventarul bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Stȃlpeni, județul Argeş, conform 

art.289 din O.U.G. nr.57 din 03 iulie 2019  privind Codul administrativ,  cu 

modificările si completările ulterioare ; 

Art. 23. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei 

Stȃlpeni prin aparatul de specialitate al primarului. 

Art. 24. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la 

cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – 

Judeţul  Argeş,  Primarului comunei Stȃlpeni si responsabilului cu probleme de 

urbanism . 

Comuna Stȃlpeni, 2022  

 

 

Avizat  

Secretar general, 

INITIATOR PRIMAR  

PPRIMAR  



                

 

 

 


