
 

 

 

                  
 PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges,  Cod Fiscal: 4121978, CP: 

117005 

Tel./Fax: 0248 / 735005 

 

Nr. 3881/ 16.06.2021 

                                                      C O N V O C A R E 
 

 

In conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) din Codul administrativ, 

aprobat prin O.U.G. nr.57 / 2019, actualizata, sunteti invitati sa participati la 

sedinta ordinara a Consiliului Local Albestii de Arges, convocata prin 

Dispozitia nr.129 / 2021 emisa de catre Primarul comunei Albestii de Arges, 

care va avea loc in data de 22.06.2021, orele 16.00, in sala de sedinta a 

Consiliului Local Albestii de Arges, la sediul Primariei / Consiliului local 

Albestii de Arges, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si 

derularii procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru 

achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a 

contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

masurilor educative, la nivelul comunei Albestii de Arges. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de 

interes local pentru anul 2021, ce  urmeaza sa fie prestate de catre beneficiarii de 

ajutor social, acordat in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

          3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul 

comunei Albestii de Arges. 

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul comunei Albeştii de Argeş, pentru perioada 2019 – 

2023. 

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune pentru 

serviciile sociale finantate din bugetul Consiliului local al comunei Albestii de 

Arges pe anul 2021. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri 

si cheltuieli al comunei Albestii de Arges, judetul Arges, pe anul 2021. 

7. Probleme curente. 

Proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi vor fi inmanate, dupa caz, 

in format letric sau electronic, de catre secretarul general/compartimentul 

juridic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Albestii de 

Arges. 



 

 

La proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi se pot formula si 

depune amendamente. 

 

 

1.ARION NICOLAE – ALEXANDRU_________  

2.BALUTA MARIAN __________ 

3. BIRSAN  VIORICA  _________ 

4. CRETU DRAGOS – IULIAN ________   

5.HAIDUCU ALINA-GEORGIANA ________ 

6. HERESANU ION  __________ 

7. OAE NICULAE  __________ 

8. OPROIU GHEORGHE __________ 

9. OPROIU MIHAI-ROBERT ________ 

10. PANDELICA ION ___________ 

11. RADU BOGDAN-IONUT _________ 

12. SCARLAT ANDREI   __________ 

13. STOICA GHEORGHE __________ 

14. STANCIULESCU MARIUS – LEONTIN  ________ 

15. TUDORA ION  ________ 

 

 

 

 

 

Primar, 

POPA GABRIEL 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


