
 CONSILIUL LOCAL STALPENI 

      JUDETUL ARGES 

 

 PROCES VERBAL  

             Incheiat  azi,28.01.2021 in sedinta  ordinara  a Consiliului local al comunei 

Stilpeni,judetul Arges ,convocata de domnul primar,Serbanoiu Gabi, in  baza Dispozitiei nr.7 din 

20.01.2021. 

Lucrarile sedintei au inceput la ora 16.30. 

              La sedinta participa 12 consilieri din totalul de 12 cati alcatuiesc Consiliul local  . 

            Astfel,presedintele de sedinta supune spre aprobare urmatorul proiect al ordinii de zi  : 

1. Proiect de hotarare privind   dotarea si monitorizarea, prin înregistrare audio-video a şedinţelor 

Consiliul local al comunei Stalpeni,județul Arges. 

      2. Proiect de hotarare  privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta  

decizionala si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documentele de interes public si a 

activitatii Primariei si Consiliului Local al Comunei Stalpeni si a comisiliior de specialitate.   

     3.Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local Stalpeni la societatea 

APA SERV TOP STALPENI S.R.L. 

     4.Proiect de hotarare privind constituirea comisiei care va coordona si controla  activitatea in Targul 

Saptamanal Stalpeni. 

    5.Proiect de hotarare  privind  aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de asistenta si reprezentare 

juridica. 

    6.Proiect de hotarare  privind  aprobarea statiilor publice pentru traseele care tranziteaza comuna 

Stalpeni,pentru cursele regulate de transport persoane. 

   7. Proiect de hotarare privind organizarea pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei 

Stalpeni,pe anul 2021. 

    8.DIVERSE 

 

            Se trece la primul punctul   al ordinii de zi si are cuvantul dnul.primar  pentru a   prezenta 

proiectul de hotarare  privind. dotarea si monitorizarea, prin înregistrare audio-video a şedinţelor 

Consiliul local al comunei Stalpeni,județul Arges. 

Se trece la discutii : 

Domnul consilier Nae Eugen –Procesele-verbale de la sedintele de consiliu anterioare sa fie 

prezentate pe whatsapp,pentru a nu pierde timpul in cadrul  sedintei. 



Domnul consilier Cutic Constantin – propune sa fie afisate pe grup si apoi sa se supuna la vot . 

Toti consilierii sunt de acord cu propunerea d-lui Cutic C.tin. 

Domnul secretar gerenal da citire Proiectului de hotarare initiat de consilierii locali ai P.N.L. 

privind inregistrare audio-video a şedinţelor Consiliul local al comunei Stalpeni,județul Arges 

Domnul consilier Nae Eugen – este necesar ca la sedintele pe comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local sa participe cate un reprezentant din aparatul de specialitate al primarului 

pentru a da relatii. 

Domnul consilier Dumitru Mugurel  - persoana sa fie strict pe problema compartimentului unde se 

impune solicitarea informatiei. 

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

Hotararea  nr.7/2021. 

 

            Se trece la punctul doi al ordinii de zi si  are  cuvantul dnul. primar  pentru a   prezenta 

proiectul de hotarare privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta  

decizionala si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documentele de interes public si a 

activitatii Primariei si Consiliului Local al Comunei Stalpeni si a comisiliior de 

specialitate.(initiat de grupul ProRomania).   

D-nul Primar – proiectul poate fi modificat, Hotararea Consiliului este forma finala.Deasemenea 

, mai arata ca s-a implementat aplicatia Ghiseu.ro , s-a semnat Contractul cu Banca Comerciala 

pentru deschidere cont colector la Trezoreria Mioveni , s-a transmis firmei ARA SOFTWARE 

GRUP , mai asteptam userul si parola pentru a putea folosi aceasta aplicatie privind plata on-line 

a obligatiilor fiscale der catre contribuabili. 

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

Hotararea  nr.8/2021. 

  Se trece la punctul  trei  al ordinii de zi si  are  cuvantul dnul. primar  pentru a   prezenta 

proiectul de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local Stalpeni la 

societatea APA SERV TOP STALPENI S.R.L. 

D-nul Primar arata ca a fost delegat la societatea APA SERV TOP STALPENI S.R.L. d-nul 

Mesteacan Eugen – administratorul public al comunei pentru a verifica activitatea firmei si o sa 

prezinte situatiile financiare si deasemenea, masurile adoptate. 

Acesta  prezinta situatiile  financiare, prin citire dupa care le inmaneaza scriptic d-lor consilieri 

pentru a fi studiate. 

Domnul consilier Cutic Constantin – este o idee buna ca sunt printate, pentru a putea fi studiate  

in afara sedintei, acasa. 

Domnul consilier Dumitru Mugurel intreaba daca s-a platit numai pentru consumul de energie 

consumat de comuna Stalpeni .  

Raspunde d-nul Mesteacan Eugen – numai pentru  Stalpeni. 



In continuare , d.nul Mesteacan Eugen prezinta situatia salariilor personalului de la societatea 

APA SERV TOP STALPENI S.R.L.Arata ca incepand cu luna octombrie 2020 d-nul 

administrator Nitu Gheorghe si d-nul contabil Petria Alexandru si-au redus salariile. 

D-nul primar – se  acorda salariile celorlalti angajati si datoriile catre furnizori ,dupa care 

,urmeaza sefii. 

D-nul Mesteacan Eugen – se impun masuri de redresare. 

D-nul consilier Cutic Constantin – as imparti problemele la Apa in doua parti : 

- 1) – probleme financiare 

- 2) –calitatea apei ,modul daca e suficient debit. 

In anul 2019 s-a adoptat o hotarare prin care 1 miliard 100 de la vechea firma s-au 

transferat la noua firma. Intreb – cum s-a stabilit aceasta suma? 

D-l Mesteacan Eugen – d-nul contabil Petria a impartit la 2 ( dar in functie de contoare) . 

D-nul Cutic – e nevoie sa stim exact cum s-a intamplat.Sa se vada HCL postata de mine. 

D-nul Dumitru Mugurel – daca acei manageri, in momentul cand au vazut ca 67,1%  

reprezinta cheltuieli cu salariile , nu si-au pus nicio intrebare ? . Cand firma s-a despartit , 

cand au vazut ca vin cheltuieli , de ce nu au luat masuri? 

D-nul primar – Managementul a fost defectuos. 

Cel mai important lucru este sa o aducem pe linia de plutire. 

D-nul Dumitru Mugurel – hotia la consumatorii casnici. 

D-nul primar – roaga consilierii sa gandeasca ce masuri ar putea fi adoptate , sa 

constituim o comisie si in permanenta sa fim in control.Am discutat la Mioveni , luam un 

aparat de identificare a pierderilor. 

Amandoi au venit cu demisiile dar nu le-am acceptat. 

D-nul Cutic Constantin – HCL nr.102 / 12.12. , suma era de 109.686 lei – eu cred ca 

suma a fost o povara si s-a ajuns in aceasta situatie. Ma deranjeaza ca eu am tot spus si d-

nul Nitu m-a mintit in  fata. Avem nevoie de un administrator nou , d-nul Nitu este 

specialist in tehnica, dar nu conducator. 

D-nul primar – credeti ca un administrator vine pe un salariu ca al d-lui Nitu ? 

Tocmai de aceea am dorit constituirea comisiei , care sa mearga la firma si impreuna sa 

facem treaba. Nu mai avem serviciul de paza iar oamenii de-acolo urmeaza sa fie angajati 

la apa. 

D-nul Mesteacan – muncitorii o sa aiba un salariu net de 2104 lei. 

D-nul consilier Panainte Lucian – sa fie reduse pierderile de apa. Sunt gospodarii care nu 

platesc. Sa se mearga in teren. 



D-nul primar  - comisia sa procedeze corect si sa ia masuri. 

D-nul Cutic C-tin – inainte de comisie – problema de functionare a apei . Cele 2 foraje 

noi nu functioneaza la intreaga capacitate. Solutia gasita – stabilizarea curentului. 

Am  facut o adresa pe care o sa o inaintam la firma de apa pentru a face un studiu cu bani 

din Consiliul local. 

D-nul primar – am luat legatura cu d-nul Boceanu , care ne-a prezentat solutii si ne va 

face un deviz estimativ. 

D-nul Dumitru Mugurel -  trebuie un sistem automat care porneste numai la nevoie. 

D-nul Cutic – garantia celor doua foraje este pana in luna august , daca amanam punerea 

in functiune ...... 

D-nul Dumitru Mugurel – adresa catre CEZ la care sa anexam Procesul-verbal intocmit la 

fata locului. 

D-nul primar – aceasta problema o am in vedere spre a se rezolva cu prioritate. 

D- nul Cutic Constantin – sa existe certitudinea ca nu sunt cele doua foraje ci curentul. 

D-nul secretar general prezinta componenta comisiei . 

D-nul Cutic C-tin – Comisia are rolul de control asupra apei nu de depistare a furturilor. 

Cei de la Apa trebuie sa depisteze si sa ne prezinte o lista , iar noi sa ne ducem dupa 

aceea. 

D-nul Mesteacan Eugen -  se merge fiecare in zona lui. 

D-nul Dumitru Mugurel – daca o aducem pe linia de plutire nu are rost sa o predam. 

 D-nul primar – trebuie sa eliminam pierderile . Nu sunt contracte de racordare la 

canalizare decat f.putine – cca 60. 

 D-nul Tanase Valerica – se poate face si o analiza de ex. daca eu platesc 70 lei apa si 

Mugurel 10 lei – e ceva in neregula, sa se verifice cei cu sume mici. 

Supus la vot , proiectul de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai 

Consiliului Local Stalpeni la societatea APA SERV TOP STALPENI S.R.L este aprobat in 

unanimitate de voturi , devenind Hotararea nr. 9/ 28.01.2021. 

Se trece la  punctul patru al ordinii de zi si are cuvantul d-nul primar pentru a 

prezenta Proiectul de hotarare privind constituirea comisiei care va coordona si 

controla  activitatea in Targul Saptamanal Stalpeni.  

Totodata, arata ca sunt firme care consuma curent din contorul pietei si chiar 

doreste ca cei ce folosesc curentul sa se branseze separat. 

D-nul Nedelcu Silviu – intreaba cine a dat voie la aceasta bransare , sunt 

agenti economici care au aparate de cafea. 



D-nul Nae Eugen – exista posibilitatea ca acesti consumatori sa-si faca un 

calcul al consumului de energie electrica si sa plateasca la primarie. 

D-nul Nicolae Gheorghe -  o solutie ar fi ca acestia sa-si achizitioneze 

generatoare , exact cum e si pe platforma la Uzina Dacia. 

D-nul Panainte Lucian – s-a ajuns la aceasta cauza datorita noua , 

consilierilor. 

D-nul Cutic C-tin – o remarca la ce a zis d-nul Panait – eu am facut parte din 

Comisia din piata dar foarte putin datorita faptului ca nu am mai fost solicitat. 

Intreaba cine va fi coordonator in comisie. Raspunde d-nul Nae Eugen ca se va 

alege din cadrul comisiei. 

D-nul Stancescu Ion – supune la vot .  Toti sunt de acord cu componenta 

comisiei , care este alcatuita din : Machedon Nicoleta , Tanase Valerica , Panainte 

Lucian , Cutic Constantin , Nedelcu Silviu, devenind Hotararea nr. 10/ 

28.01.2021. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi si are cuvantul d-nul primar pentru a 

prezenta Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice 

de asistenta si reprezentare juridica. 

Arata ca s-au castigat doua procese mari , unul cu Gazele si celalalt cu 

S.C.Prodes iar postul de jurist a ramas vacant  prin demisia d-lui Mihai Mircea. 

Supus la vot , proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de 

voturi , devenind Hotararea nr.11/ 2021. 

             Se trece la punctul sase  al ordinii de zi si are cuvantul d-nul primar pentru a 

prezenta Proiectul de hotarare privind aprobarea statiilor publice pentru traseele 

care tranziteaza comuna Stalpeni,pentru cursele regulate de transport persoane. 

  D-nul Dima Ion – era vorba si de o statie la Livezeni........ 

            D-nul Primar – nu se poate deoarece asa a fost proiectarea , acum discutam 

numai de cele existente. 

  D-nul Nae Eugen – trebuie aviz de la CNAIR. Totodata, arata ca se impune 

modificarea denumirii  Magazin Scaloi cu Biserica Adventista. 

  D-nul Cutic Constantin – sa avem in vedere pe viitor sa cream scuare. 

   Supus la vot , proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de 

voturi , devenind Hotararea nr.12/ 2021. 



 

   Se trece la punctul sapte al ordinii de zi siare cuvantul d-nul primar pentru 

a prezenta  Proiectul  de hotarare privind organizarea pazei comunale pe teritoriul 

administrativ al comunei Stalpeni,pe anul 2021. Acesta arata ca avem un post fix 

care este ocupat de  dnul Raducanu. 

Supus la vot , proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate de 

voturi , devenind Hotararea nr.13/ 2021 

Diverse :  

D-nul Panainte Lucian – Incep scolile iar unele centrale nu functioneaza. S-

au prevazut bani in bugetul pe anul trecut dar banii nu stim unde s-au dus. 

D-nul primar – pana nu va fi buget pe anul 2021 nu se poate face nicio 

achizitie. 

D-nul Panainte Lucian – daca la 8 dimineata sunt 18 grade in gradinita si in 

cele doua clase , 20 grade vor ajunge doar la ora 14,00 dupa ce nu mai sunt copii. 

Este importanta sanatatea copiilor. 

D-na Voican Laura – am adus mereu la cunostinta acest aspect. 

D-nul Panainte Lucian – M-am crucit cand am fost la statiile de apa si 

clorinare iar capacul era detasabil. Deasemenea , trebuie rezolvata intrarea la cele 

trei case vis-a-vis de Magazinul Radesti. 

D-nul primar – asteptam primavara si incepem ce ne-am propus. 

D-nul Panainte Lucian – peste o saptamana incepe scoala, sa avem in vedere 

aprovizionarea cu materiale , avem consilieri in Consiliul de administratie , sa fie 

colaborare intre primarie si conducerea scolii. Raspunde d-nul primar ca a discutat 

cu d-na director. 

D-nul Panainte Lucian – problema cainilor , este necesar sa se ia masuri. 

Raspunde d-nul primar – avem in atentie acest aspect , o sa alocam bani in buget. 

D-nul primar – fiecare consilier sa intocmeasca o lista cu prioritati pentru 

fiecare zona ce o reprezinta si sa o aduca pana la 15 februarie. 

D-nul Nicolae Gheorghe – iluminatul public. 

D-nul Dima Florin – sa punem retea electrica de actualitate. 

Raspunde d-nul primar ca asa se va face. 



D-nul Dumitru Mugurel – Masterplan cu canalizarea in satul Livezeni. 

Pentru cele 4 drumuri , sa le facem ca la carte , degeaba balastam daca nu facem 

santuri dalate. 

D-na Voican Laura – pe drumul care duce la Puntea spre Opresti , cei de pe 

partea dreapta a drumului au intrat in drum. 

D-nul primar – la orice proiect intocmit se vor consulta si consilierii iar 

niciun drum nu se va face fara santuri dalate. 

D-nul Dumitru Mugurel – sa se infiinteze Asociatii de locatari la blocuri. 

D-nul Stancesu Ion – oferim sprijin pentru constituirea asociatiei. 

D-nul Dumitru Mugurel -  sa se decolmateze cele 3 santuri mari de la 

Radesti , avem buldoexcavator si masina. Sa se aiba in vedere si Ulita Chira pentru 

crearea unui sant de colectarea a apelor ce provin din intemperii. 

Intervine d-nul Radoi Alin – au fost facute promisiuni de 2 ani si jumatate . 

Raspunde d-nul primar – se vor lua masuri in primavara. 

D-nul Cutic C-tin – vreau sa-i amintesc d-lui primar de cele discutate 

anterior. Sa nu uitam de ele , - extinderile de gaze. 

D-nul primar – dosarul l-am aratat d-lui Mugurel. Investitia o introduc pe 

fonduri europene. 

D-nul Cutic C-tin – exista un ordin ANRE din octombrie 2020 care obliga 

operatorii sa faca gratuit racordari la gaze.Sa venim in sprijinul cetatenilor. Sa 

gasim o modalitate sa-i fortam iar daca nu , ne adresam instantei. 

D-nul primar – am avut deja discutii. Daca stiti oameni care au solicitat 

racordari sa-i indrumati la primarie. 

D-nul Cutic C-tin – sa se aibe in vedere lampa de iluminat pct. Lunca – la 

Busca. 

D-nul Tanase Valerica – canalizarea din pct.Onea si Cutic. Mai intreaba 

daca drumul ce marge la Pitigaia este al comunei . Raspunde d-nul primar – nu este 

, este drum forestier. O sa-l amenajam si balastam pe cel ce merge de la Verginica 

spre Pitigaia. 

D-nul primar – fiecare scoala sa faca solicitari pentru deratizare. 

D-nul Stancesu – sala de informatica este improprie. 



D-nul Tanase Valerica – starea podului de la Pitigaia. 

D-nul Primar – avem material puternic si o sa fie reparat cu ajutorul 

Ocolului Silvic. 

D-nul Tanase Valerica – sunt tomberoanele din metal pline la cimitirul 

Radesti . Cere acordul colegilor consilieri si acceptul sa circule prin curtea scolii 

pentru ridicarea acestora. Sunt de acord cu solicitatrea d-lui Tanase. 

D-nul Cutic C-tin -  zavoiul din zona Statia de epurare arata groaznic. 

Trebuiesc luate masuri.Sa fie instalate camere de supraveghere. 

D-nul Radoi Alin – zavoiul e plin de mizerie. Nu e posibil sa daramam 

casele si sa ducem resturile in zavoi.Cand ploua , WC-urile sunt date pe canal.Edi 

Filipescu  a incalcat toate clauzele din contract. 

D-nul Dima Florin – nu trebuie acceptata demisia celor doi de la apa sub 

nicio forma. 

D-nul Cutic C-tin – vreau sa fac o remarca la concesionarea izlazurilor.Am 

facut parte din comisie dar nu m-a chemat nimeni. Nu au trecut toate prin consiliul 

local. 

Raspunde d-nul primar si secretar ca toate au trecut prin consiliu, in spatele 

fiecarui contract se afla Hotararea Consiliului Local. 

 

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

Sedinta s-a terminat la ora 19.30. 

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

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   SECRETAR –GENERAL                          

     Stancescu  Ion                                                    DINCULESCU MARIUS FLORINEL                                


