
JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

 

HOTARAREA  

NR. 25 

(privind marcarea si taierea materialului lemnos de esenta 

rasinoasa de pe domeniul public al comunei Schitu Golesti) 

 

 

Consiliul local Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

extraordinara din data de 16.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a viceprimarului comunei cu privire la marcarea si taierea 

materialului lemnos de esenta rasinoasa de pe domeniul public al comunei Schitu 

Golesti; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

Vazand prevederile art. 36 (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 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art. 1. Se aproba marcarea si taierea materialului lemnos de esenta 

rasinoasa de pe domeniul public al comunei Schitu Golesti, din urmatoarele locatii: 

Camin cultural Schitu Golesti, Camin cultural Lazaresti, scoala veche vis-à-vis de 

primarie si Dispensar medical comunal. 

Art. 2. Volumul de masa lemnoasa rezultat, va fi utilizat de autoritatea locala 

Schitu Golesti pentru lucrari publice de interes local. 

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

viceprimarul comunei si sef serviciu comunitar de utilitati publice. 

Art. 4. 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. 3 si Instituţiei Prefectului - 

judeţul Argeş. 
 

Dată azi 16.08.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Costel Ionel Copaescu 

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 11 

Nr. voturi pentru:        11 
 



JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

HOTARAREA  

NR. 26 

(privind modificarea Planului de ocupare a 

functiilor publice pentru anul 2016) 

 

 

Consiliul local Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

extraordinara din data de 16.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei cu privire la modificarea Planului de 

ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Schitu Golesti, pentru anul 2016; 

- raportul de specialitate intocmit de compartimentul secretariat inregistrat sub nr. 

6599 / 11.08.2016; 

- prevederile art. 23 din Legea nr. 188 / 1999 privind statutul functionarilor publici, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 2; 

Vazand prevederile art. 36 (3), lit. b 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 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art. 1. Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin 

HCL nr. 64 / 27.10.2015, se modifica in urma vacantarii prin demisie a postului de 

secretar comuna, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

compartimentul secretariat. 

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, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si Instituţiei 

Prefectului - judeţul Argeş. 
 

Dată azi 16.08.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Costel Ionel Copaescu 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 11 

Nr. voturi pentru:        11 

 
 



JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

HOTARAREA  

NR. 27 

(privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local Schitu Golesti) 

 

 

Consiliul local Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

extraordinara din data de 16.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Schitu 

Golesti, intocmit de primarul comunei Schitu Golesti; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 2; 

Vazand prevederile art. 36 (3), lit. a 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 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art. 1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al consiliului 

local Schitu Golesti, judetul Arges, prevazut in anexa care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 Art. 2. Prezenta hotarare abroga dispozitiile hotararii Consiliului local 

Schitu Golesti nr. 26 / 28.08.2012. 

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 Institutiei Prefectului - judetul Arges. 

 

Dată azi 16.08.2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ 

Costel Ionel Copaescu 

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 11 

Nr. voturi pentru:        11 

 



JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

HOTARAREA  

NR. 28 

 

(privind aprobarea Statutului comunei Schitu Golesti) 

 

 

Consiliul local Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

extraordinara din data de 16.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- proiectul Statutului comunei Schitu Golesti, intocmit de primarul comunei Schitu 

Golesti; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 2; 

Vazand prevederile art. 36 (3), lit. a 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 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art. 1. Se aproba Statutul comunei Schitu Golesti, judetul Arges, prevazut in 

anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 2. Prezenta hotarare abroga dispozitiile hotararii Consiliului local 

Schitu Golesti nr. 25 / 28.08.2012. 

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 Institutiei Prefectului - judetul Arges. 

 

Dată azi 16.08.2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ 

Costel Ionel Copaescu 

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 11 

Nr. voturi pentru:        11 

 



JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

HOTARAREA  

NR. 29 

 

(privind aprobarea Regulamentului de organizare 

si functionare a Targului Lazaresti) 

 

 

Consiliul local Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta 

extraordinara din data de 16.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Targului Lazaresti, 

intocmit de primarul comunei Schitu Golesti; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 2; 

Vazand prevederile art. 36 (6) lit. a, indice 19 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 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art. 1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Targului 

Lazaresti, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

publicare pe pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi afisata in loc vizibil 

in Targul Lazaresti si va fi comunicată primarului comunei si Institutiei Prefectului 

- judetul Arges. 

 

 

Dată azi 16.08.2016 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ 

Costel Ionel Copaescu 

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 11 

Nr. voturi pentru:        11 


