
JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 12 

(privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Schitu Golesti 

in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Schitu Golesti 

si in Comisia pentru evaluare si asigurare a calitatii) 

 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara 

din 26.07.2016; 

 Luand in dezbatere solicitarea Scolii Gimnaziale nr. 1 Schitu Golesti privind 

desemnarea reprezentantilor consiliului local Schitu Golesti in Consiliul de Administratie al 

scolii si in Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii; 

 Avand in vedere vizul favorabil al comisiei nr. 3; 

 Vazand dispozitiile OMEC nr. 5619 / 2010 privind modificarea OMEC nr. 4925 / 2005 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 

publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Se desemneaza consilierii locali Cioaca Florian Liviu - titular si Oprescu 

Nicolae Dorinel - supleant, sa reprezinte Consiliul local al comunei Schitu Golesti in Consiliul 

de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Schitu Golesti. 

 Art. 2. Se desemneaza consilierul local Palaghiu Marciel, sa reprezinte Consiliul local 

al comunei Schitu Golesti in comisia pentru evaluare si supraveghere a calitatii, organizata 

in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Schitu Golesti.  

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusa la cunostinta publica prin afişare si publicare pe 

pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicată primarului comunei, 

persoanelor nominalizate la art. 1 si 2, Scolii Gimnaziale nr. 1 Schitu Golesti si Instituţiei 

Prefectului - judeţul Argeş. 
 

Dată azi 26.07.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Schiaucu Pavel 

Nr. consilieri prezenti: 15 

Nr. voturi pentru:        15 

 



JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 13 

(privind stabilirea comisiei de evaluare si selectie oferte 

pentru achizitie de bunuri si lucrari) 

 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din 

26.07.2016; 

 Avand in vedere: 

- dispozitiile Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice; 

- HG nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica / acordului - cadru din Legea nr. 98 / 2016;  

- referatul consilierului juridic si expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golesti; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Se stabileste comisia de evaluare si selectie oferte pentru achizitie de bunuri si lucrari, 

in urmatoarea componenta: 

- Duta Iulian - presedinte comisie; 

- Oproiu Luci Sarmiza - secretar; 

- Schiaucu Pavel Mugurel - membru; 

- Mosoiu Arelian - membru; 

- Palaghiu Marciel - membru; 

- Braga Iliuta Leonard - membru; 

- Solomon Ion - membru. 

 Art. 2. Comisia de de evaluare si selectie oferte pentru achizitie de bunuri si lucrari va 

indeplini atributiile prevazute de dispozitiile Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusa la cunostinta publica prin afişare si publicare pe pagina 

de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicată primarului comunei, persoanelor 

nominalizate la art. 1 si Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş. 
 

Dată azi 26.07.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Schiaucu Pavel 

Nr. consilieri prezenti: 15 

Nr. voturi pentru:        15 



 

JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

 

 

HOTARAREA 

Nr. 14 

(privind stabilirea comisiei de licitatie si evaluare pentru inchirieri si concesiuni 

bunuri apartinand domeniului public si pentru vanzarea, inchirierea si  

concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat al comunei) 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

ordinara din 26.07.2016; 

 Avand in vedere: 

- dispozitiile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- OUG nr. 54 / 2006 privind regimul juridic al contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- referatul consilierului juridic si expunerea de motive a primarului comunei Schitu 

Golesti; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

 Art. 1. Se stabileste comisia de licitatie si evaluare pentru inchirieri si 

concesiuni bunuri apartinand domeniului public si pentru vanzarea, inchirierea si 

concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat al comunei, in urmatoarea 

componenta: 

- Sipoteanu Cristian - presedinte comisie; 

- Oproiu Luci Sarmiza - secretar; 

- Schiaucu Pavel Mugurel - membru; 

- Duta Iulian - membru; 

- Mosoiu Aurelian - membru; 

- Copaescu Costel - membru; 

- Istrate Sorinel – membru. 

 

 Art. 2. Comisia mentionata la art. 1 va indeplini atributiile prevazute de 

dispozitiile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OUG nr. 54 / 2006 privind 



regimul juridic al contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusa la cunostinta publica prin afişare si 

publicare pe pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicată 
primarului comunei, persoanelor nominalizate la art. 1 si Instituţiei Prefectului - 

judeţul Argeş. 
 

 

 

Dată azi 26.07.2016 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 

 

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Schiaucu Pavel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri prezenti: 15 

Nr. voturi pentru:        15 

 

 
 



 

JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

 

 

HOTARAREA 

Nr. 15 

(privind stabilirea comisiei de receptie pentru lucrari publice 

si pentru receptia bunurilor achizitionate) 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

ordinara din 26.07.2016; 

 Avand in vedere: 

- dispozitiile Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrarilor de construire, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile HG nr. 273 / 1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a 

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;  

- referatul consilierului juridic si expunerea de motive a primarului comunei Schitu 

Golesti; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

 Art. 1. Se stabileste comisia de receptie pentru lucrari publice si pentru 

receptia bunurilor achizitionate, in urmatoarea componenta: 

- Patrascu Florian - presedinte comisie; 

- Diriginte santier - secretar; 

- Schiaucu Pavel Mugurel - membru; 

- Duta Iulian - membru; 

- Luca Ion - membru; 

- Nicoara Gheorghe - membru; 

- Tudor Ion - membru; 

- Radoiu Ion Irinel - membru. 

 

 Art. 2. Comisia mentionata la art. 1 va indeplini atributiile prevazute de 

dispozitiile Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrarilor de construire cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 273 / 1994 privind aprobarea 

regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 

 



Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si 

publicare pe pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicată 
primarului comunei, persoanelor nominalizate la art. 1 si Instituţiei Prefectului - 

judeţul Argeş. 
 

 

 

Dată azi 26.07.2016 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 

 

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Schiaucu Pavel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri prezenti: 15 

Nr. voturi pentru:        15 

 

 

 
 
 
 



 

JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 16 

(privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Schitu Golesti 

pentru a participa la alegerea delegatului satesc din satul Costita) 

 

 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

ordinara din 26.07.2016; 

 Avand in vedere: 

- prevederile art. 53 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golesti; 

- raportul de specialitate al functionarului public cu atributiuni de secretar; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

 Art. 1. Se desemneaza consilierii locali Radoiu Ion Irinel si Sipoteanu Cristian 

sa reprezinte Consiliul local al comunei Schitu Golesti in adunarea satului Costita, 

convocata de primarul comunei Schitu Golesti pentru data de 31.07.2016, orele 10.00, 

la Caminul cultural Schitu Golesti, in vederea alegerii delegatului satului Costita, in 

Consiliul local Schitu Golesti. 

 Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si 

publicare pe pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicată 
primarului comunei, persoanelor nominalizate la art. 1 si Instituţiei Prefectului - 

judeţul Argeş. 
 

Dată azi 26.07.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Schiaucu Pavel 

Nr. consilieri prezenti: 15 

Nr. voturi pentru:          9 

Nr. voturi impotriva:     6 



 
 
CONSILIUL LOCAL  SCHITU GOLESTI 
JUDETUL ARGES 
 
 

H O T A R A R E A 
Nr. 17 

( privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si pentru 
virarea unor credite bugetare) 

  
 
 Consiliul local al comunei Schitu-Golesti , judetul Arges  intrunit in sedinta  
ordinara din 27.07.2016 ; 
 Luand in dezbatere  proiectul de hotarare si nota de fundamentare, intocmite  de 
primarul comunei Schitu-Golesti privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2016, prin suplimentarea veniturilor si a  cheltuielilor pentru anul 2016;      
 Avand in vedere raportul compartimentului contabilitate cu nr. 6010/21.07.2016 si 
avizul favorabil al comisiei nr. 1; 
            Vazand prevederile art.19 (2)  si ale  art.49(4) , (6) si (7)  din Legea nr.273 / 2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare  ;  
 In temeiul dispozitiilor art.36 (4) , lit.a si art.45 (2) din Legea nr.215 / 2001 privind 
administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H O T A R A S T E   : 

 
 Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 
Schitu-Golesti in trimestrul III 2016, prin suplimentarea veniturilor si a cheltuielilor cu 
suma de 100 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

 Art.2. Se aproba rectificarea sectiunii de functionare a bugetului local de venituri 
si cheltuieli al comunei Schitu-Golesti in trimestrul III 2016, prin suplimentarea veniturilor 
si a cheltuielilor  cu suma de 37 mii lei  conform anexei nr.2 care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

 Art.3. Se aproba rectificarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri 
si cheltuieli al comunei Schitu-Golesti in trimestrul III 2016, prin suplimentarea veniturilor 
si a cheltuielilor  cu suma de 63 mii lei  conform anexei nr.3 care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.4. Se aproba virarea de credite bugetare neutilizate din cadrul bugetului local, 
al comunei Schitu Golesti in trimestrul III 2016, conform anexei nr. 1, parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.5. Se aproba virarea de credite bugetare neutilizate din cadrul bugetului local, 
al comunei Schitu Golesti, sectiunea de functionare,  in trimestrul III 2016, conform 
anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.6. Se aproba virarea de credite bugetare neutilizate din cadrul bugetului local, 
al comunei Schitu Golesti, sectiunea de dezvoltare,  in trimestrul III 2016, conform 
anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 7. (1)Se aproba actualizarea  programului de investitii publice pentru anul 
2016 si estimarile pentru anii 2017-2019,  conform anexei nr. 4, parte integranta din 
prezenta hotarare. 

  (2) Se aproba virarea de credite bugetare , in suma de 60 mii lei, de la 
obiectivul nou(B) – Extindere retea iluminat public astfel:obiectivul de investitii nou (B) – 
extindere retea alimentare cu gaze – 55 mii lei si obiectivul alte cheltuieli de investitii(C) 
– instalatie clorinare apa 

Art.8.Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei si  compartimentul contabilitate. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Art.9. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare  si prin 

publicare pe pagina de internet a primariei si va fi comunicata primarului comunei  ,  
Institutiei Prefectului – judetul Arges , Consiliului judetean Arges , Administratiei  
Finantelor Publice Arges si  Trezoreriei Campulung . 

 
 
 

Data azi 26.07.2015 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA  
Boghez Grigorita Maurel 

            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            Contrasemneaza      

    P SECRETAR ,                              
                                                                                                            CJ.Schiaucu Pavel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.consilieri prezenti : 15 
Nr.voturi – pentru -    : 14 
Nr.voturi – impotriva : 1 
 
 



JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

HOTARAREA  

Nr. 18 

(privind aprobarea Contului de executie al bugetului local  

de venituri si cheltuieli la 30.06.2016) 

 

 

Consiliul local Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din 

data de 26.07.2016; 

 Avand in vedere: 

- Raportul nr. 6011 / 21.07.2016 al compartimentului contabilitate; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

- prevederile art. 49 (12) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale; 

Vazand dispozitiile art. 36 (4) lit. a, din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

 Art. 1. Se aproba contul anual de executie al bugetului local al comunei 

Schitu Golesti pe trimestrul II 2016 , conform anexei  care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza primarul comunei si compartimentul contabilitate. 

 Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si 

publicare pe pagina de internet a primariei, va fi comunicata primarului comunei si 

Institutiei Prefectului - Judetul Arges. 

 

 

Dată azi 26.07.2016 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Schiaucu Pavel 

 

 

 

Nr. consilieri prezenti: 15 

Nr. voturi pentru:        15 



 

JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 19 

(privind infiintarea ansamblului folcloric al comunei Schitu Golesti) 

 

 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

ordinara din 26.07.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golesti cu privire la infiintarea 

unui ansamblu de dansuri populare cu denumirea “Hora”; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 3; 

- prevederile art. 36 alin. 6, lit. a, punctul 4 din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

 Art. 1. Se aproba infintarea pe langa caminele culturale de pe raza comunei 

Schitu Golesti, ansamblul de dansuri populare denumit “HORA”. 

 Art. 2. Finantarea cheltuielilor de infiintare si functionare ale ansamblului de 

dansuri populare “HORA” se vor suporta din bugetul local al comunei Schitu 

Golesti. 

 Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si 

publicare pe pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicată 
primarului comunei si Instituţiei Prefectului - judeţul Arges. 

 

Dată azi 26.07.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 

 

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Schiaucu Pavel 

Nr. consilieri prezenti: 15 

Nr. voturi pentru:        15 



 

JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 20 

(privind achizitionarea unei suprafete de 2.000 mp teren, necesara  

realizarii obiectivului de investitii “Sala de sport multifunctionala”) 

 

 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din 

26.07.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golesti cu privire la achizitionarea unei 

suprafete de 2.000 mp teren pentru realizarea obiectivului de investitii denumit “Sala de sport 

multifunctionala”; 

- avizul favorabil al comisiilor nr. 1, 2 si 3; 

- prevederile art. 36 alin. 6, lit. a, punctul 6 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Se aproba efectuarea demersurilor necesare pentru achizitionarea prin cumparare 

a terenului in suprafata de 2.000 mp apartinand proprietarului Stroian Dragos. 

 Art. 2. Se aproba efectuarea unui Raport de evaluare a terenului in vederea stabilirii 

valorii de circulatie a terenului ce face obiectul vanzarii. 

 Art. 3. Se constituie comisia de negociere din cadrul Consiliului local, formata din 

presedintii comisiilor de specialitate, viceprimarul comunei si consilierul juridic, in vederea 

negocierii pretului pentru achizitia terenului. 

 Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si publicare pe 

pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 3, 

primarului comunei si Instituţiei Prefectului - judeţul Arges. 

 

Dată azi 26.07.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Schiaucu Pavel 

Nr. consilieri prezenti: 15 

Nr. voturi pentru:        15 



 

JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 21 

(privind modificarea HCL nr. 69 / 2015 in sensul suplimentarii 

numarului de camere de luat vederi care se vor monta in comuna) 

 

 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

ordinara din 26.07.2016;   

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a viceprimarului comunei Schitu Golesti cu privire la 

suplimentarea numarului de camere de luat vederi de la 12 camere la 16 camere; 

- avizul favorabil al comisiilor nr. 1 si 2; 

- prevederile art. 36 alin. 6, lit. a, punctul 7 din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

HOTARASTE: 

 

 

 Art. 1. Se modifica art. 5 (3) din HCL nr. 69 / 2015 privind organizarea pazei 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor in anul 2016, astfel: 

“Compartimentul secretariat si achizitii publice va face o analiza privind costurile 

estimative pentru implementarea, intr-o prima etapa, a sistemului de supraveghere 

video cu 16 camere de luat vederi”.  

 Art. 2. Noua amplasare a camerelor de luat vederi pe raza comunei se va face 

dupa cum urmeaza: 

- Intrarea in comuna partea de nord - Trinina 

- Complex Schitu Golesti 

- Camin cultural Schitu Golesti 

- Ulita Tanasesti 

- Ulita Iezilor 

- Ulita Valea Pechii 

- Intrare Orasel Minier 

- Drum Capul Piscului 

- Targ Lazaresti 

- Ulita Burnesti 

- Camin cultural Lazaresti 

- Intrare Ulita Garii - Lazaresti 

- Intre comuna partea de sud 

- Punct Banica - Lazaresti 



- Sat Loturi 

- Sat Valea Pechii - pct. mal Stanciu 

Art. 3. Celelalte articole ale HCL nr. 69 / 2015 raman neschimbate. 

 Art. 4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si 

publicare pe pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicată 
primarului comunei si Instituţiei Prefectului - judeţul Arges. 

 

 

Dată azi 26.07.2016 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Schiaucu Pavel 
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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 22 

(privind modernizarea cladirii denumite “Scoala veche” 

amplasata vis-à-vis de primarie) 

 

 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din 

26.07.2016;   

 Avand in vedere: 

- proiectul de hotarare initiat de consilierul local Balca Constantin cu privire la intocmirea 

proiectului pentru modernizarea cladirii denumite “Scoala veche” si transformarea acesteia 

intr-un centru cultural multifunctional si a unei gradinite cu program prelungit;   

- avizul favorabil al comisiilor nr. 1 si 3; 

- prevederile art. 36 alin. 6, lit. a, punctele 1 si 4 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 

publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Se aproba intocmirea proiectului tehnic pentru modernizarea cladirii denumite 

“Scoala veche” amplasata vis-à-vis de primarie, pentru transformarea acesteia intr-un centru 

cultural multifunctional si a unei gradinite cu program prelungit. 

 Art. 2. Finantarea cheltuielilor necesare proiectarii, se vor suporta din bugetul local al 

comunei Schitu Golesti alocat in anul 2017.   

 Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si publicare pe 

pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicată primarului comunei si Instituţiei 

Prefectului - judeţul Arges. 

 

Dată azi 26.07.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 
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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 23 

(privind alocarea unei suprafete de 2 mp teren in curtea Dispensarului 

comunal pentru montarea unei troite) 

 

 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

ordinara din 26.07.2016;   

 Avand in vedere: 

-solicitarea dnei Andreea Pauna cu privire la alocarea unei suprafete de 2 mp teren 

in curtea Dispensarului comunal, pentru montarea unei troite si devierea gardului 

imprejmuitor pe conturul acesteia, pe latura catre DN 73;   

- avizul favorabil al comisiei nr. 3; 

- prevederile art. 36 alin. 2, lit. c din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 

publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Se aproba alocarea unei suprafete de 2 mp teren in curtea 

Dispensarului comunal, pentru montarea unei troite si devierea gardului 

imprejmuitor pe conturul acesteia, pe latura catre DN 73. 

 Art. 2. Finantarea cheltuielilor necesare realizarii troitei, se vor suporta 

exclusiv de dna Andreea Pauna.   

 Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si 

publicare pe pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicată dnei 

Andreea Pauna, primarului comunei si Instituţiei Prefectului - judeţul Arges. 

 

Dată azi 26.07.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 
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JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 24 

(privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

Schitu Golesti in Asociatia Sportiva Schitu Golesti) 

 

 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

ordinara din 26.07.2016;   

 Avand in vedere: 

- prevederile Actului constitutiv si Statutul Asociatiei Sportive Schitu Golesti; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 3; 

- prevederile art. 36 alin. 6, lit. a, punctul 6 din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Se desemneaza consilierul local Istrate Sorinel sa reprezinte interesele 

asociatului Consiliul local al comunei Schitu Golesti in cadrul Asociatiei sportive 

Schitu Golesti. 

 Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si 

publicare pe pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicată dlui 

Istrate Sorinel, primarului comunei si Instituţiei Prefectului - judeţul Arges. 

 

Dată azi 26.07.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Boghez Grigorita Maurel 
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