
 CONSILIUL LOCAL STALPENI 

      JUDETUL ARGES 

 PROCES VERBAL  

             Incheiat  azi,13.01.2021 in sedinta de indata  a Consiliului local al comunei Stalpeni,judetul 

Arges,convocata de domnul primar,Serbanoiu Gabi,  in  baza Dispozitiei nr.3 din  12.01.2021. 

Lucrarile sedintei au inceput la ora 16.00. 

   La sedinta mai participa : dna Sora Oana,inspector cu atributii taxe si impozite. 

  Astfel,presedintele de sedinta supune spre aprobare urmatoarele proiecte ale ordinii de zi  : 

       A.Proiect de hotarare  privind modificarea HCL nr.7/12.11.2020 . privind  stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale datorate de contribuabili pentru anul 

2021. 

  B.Proiect de hotarare privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind 

consumul lunar de carburanti pentru autoturismul/utilajale, Primarie Comunei Stalpeni pe anul 

2021.  

            Se trece la primul punctul   al ordinii de zi si dl primar si prezinta proiectul de hotarare privind 

modificarea HCL nr.7/12.11.2020 . privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a 

taxelor speciale datorate de contribuabili pentru anul 2021. 

         Dl Primar:,,la aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul 2021,la capitolul  taxe speciale 

am avut si taxa de paza in cuantum de 40 lei/gospodarie.Vazand solicitarile cetatenilor de a o 

desfiinta si totodata, incetarea contractului de paza la sfarsitul lunii,va propun sa renuntam la 

aceasta taxa . Dupa cum stiti,am achizitionat si camere video, dar totusi  paza nu se poate 

desfiinta si vom  ramane cu un singur post fix la Primarie,, 

Dl consilier Dumitru :,,in principiu suntem de acord cu acest proiect,dar problema este de 

intitulare a proiectului, de interpretare a  textului ... sa fie trecut,eliminare in loc de modificare,, 

  Dl consilier Tanase:,,titlul proiectului este corect din p.v. legal.Avem de-a face cu normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor administrative . Va rog sa cititi legea . Se vorbeste 

de modificarea actelor emise,inclusiv cele ale autoritatilor publice locale,, 

  Dl Primar:,,taxele si impozitele au fost aprobate in sedinta din luna noiembrie. Am avut in 

prealabil,discutii pe aceasta tema,tot in sedinta deschisa. Nu s-a adus niciun amendament,fie 

scris, fie verbal.taxele si impozitele nu s-au majorat,decat cu indicele de inflatie prevazut de 

lege,, 

 Dl consilier Cutic:,,suntem de acord cu taxele si impozitele,dar sa fie reduse cu 5%,, 

Dna Sora Oana:,,din punct de vedere al Codului Fiscal,propunerea dvs. nu este legala,,.  

             Supus la vot proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de voturi,devenind Hotararea  

nr.5/2021 - 9 voturi-pentru  - 1-impotriva(dl consilier Nedelcu Silviu mij. electronic ),(a votat on-line, dnii 

consilieri -Panainte Lucian si Nae Eugen ).   -3 abtineri (dnii consilieri Cutic,Dumitru si Dima ) 

Dl consilier Nedelcu,  doreste ca paza sa fi redirectionata catre scolile din comuna . 



         Se trece la  punctul  doi  al ordinii de zi si la  fel,dl primar    prezinta proiectul de hotarare privind 

stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru 

autoturismul/utilajale, Primarie Comunei Stalpeni pe anul 2021. 

Dl primar:,, cantitatile de carburant sunt la fel ca si anul trecut. Avem nevoie pentru utilajele din dotarea 

primariei,, 

Dl consilier Dima F.:,,daca cantitatile de anul trecut au fost suficiente? 

Dl primar :,,da,, 

Dl consilier Nedelcu :,, sunt de acord ,dar acel carburant sa fie folosit pentru utilajele primariei,nu pentru 

salariati,, 

 Supus la vot proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de voturi,devenind Hotararea  

nr.6/2020. 13 voturi-pentru ....0-impotriva.     

 

Epuizandu-se ordinea  de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 

Sedinta s-a terminat la ora 17.00. 

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                             SECRETAR –GENERAL   

   STANCESCU  ION                                                                                         Dinculescu Marius Florinel  


