
JUDETUL ARGES  
PRIMARIA COMUNEI STALPENI  
Nr.3545 din 19.05.2022 
 

CATRE, 
 

Domnul /Doamna consilier  _______________________ 
        Avand in vedere Dispozitia nr.169 din 19.05.2022 a primarului comunei Stalpeni, sunteti 

invitat sa participati la sedinta de ordinara a Consiliului Local al comunei Stalpeni din data de 

26.05.2022, ora 16,30 ce va avea loc la sediul Caminului Cultural Radesti, cu urmatorul  

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

           A)Aprobarea procesului  verbal al sedintei anterioare. 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar, 
pentru anul financiar 2021. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisia de specialitate 
nr.1 si 3. 
 2.Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii  Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor pentru comuna Stalpeni . ,,Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisia de 
specialitate nr.1 si 2. 
3.Proiect de hotarare aprobarea documentatiei tehnico-economice - Proiect tehnic si 
Detalii de execuție la obiectivul de investiție „ Construire Dispensar uman în comuna 
Stâlpeni, județul Argeș”. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisia de specialitate nr.1 
si 3. 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 
P.T+D.E.+C.S.la obiectivul de investiție “Modernizare DC 47 Radesti -Pitigaia ,, in 
comuna Stâlpeni,județul Argeș. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisia de 
specialitate nr.1  si 3. 
  5.Proiect de hotrarare privind  aprobarea  modificarii organigramei si a statului de  
functii  pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Stalpeni si stabilirea unor 
salarii de baza. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisia de specialitate nr.1 si 3. 

  6.Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta 
si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, a caror proprietari 
isi au domiciliul, resedinta ori sediul pe raza administrativ-teritoriala a comunei Stalpeni. 

Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisia de specialitate nr.1, 2 si 3. 

  7.Proiect de hotarare privind atribuirea în folosință gratuită, a spatiului in  suprafața de 
56 mp din imobilul  Şcoala Opreşti ce face parte din domeniul public al U.A.T. Stȃlpeni, 
dlui. Zgreabăn Vasile Lucian - medic veterinar al Cabinetului Medicina Veterinara - 
dr.Zgreabăn Vasile Lucian pentru prestarea serviciilor sanitar-veterinare pe raza 
comunei Stȃlpeni.. Initiator-dl.primar Serbanoiu Gabi .Comisia de specialitate nr.1 si 3. 

  
 8 .Diverse.  
 
SECRETAR-GENERAL- DINCULESCU MARIUS FLORINEL 


