
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARGEŞ 

COMUNA  SCHITU  GOLEȘTI 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEȘTI 

 
 

 HOTĂRÂREA  
Nr. 28 

(privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului SOLOMON ION, prin 
demisie, și declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta) 

 
Consiliul local al comunei  Schitu Golești, judeţul Argeş, întrunit în ședința ordinară din data 

de 25.04.2017,  
Ca urmare a demisiei  depusă  și înregistrată la registratura comunei Schitu Golești sub nr. 

3046 / 31.03.2017, de către d-l consilier local Solomon Ion, sens în care, se impune a se constata 
încetarea de drept a mandatului de consilier local al acestuia  și a se lua act de vacantarea  locului  de 
consilier local  astfel rămas vacant, ca urmare a demisiei acestuia;  

Avand în vedere:   
• expunerea de motive prezentata de domnul  Miriță Vasile Tudorel , primarul comunei  

Schitu Golești ;  
• Referatul constatator nr. 3488 / 18.04.2017 semnat de primarul şi de către secretarul 

comunei  Schitu Golești, prin care se propune Consiliului local Schitu Golești sa ia act de încetarea 
de drept a mandatului de consilier local al domnului  Solomon Ion prin demisie,  precum şi să 
declare  vacant  locul acestuia de consilier  local ;  

• Raport de specialitate înregistrat cu nr. 3489 / 18.04.2017, întocmit de secretar ;  
• avizul Comisiei juridice şi de disciplina ;  
• În temeiul prevederilor, art.9 alin (2) lit. a), alin.(3) și  art.12 alin.(1) si (2) din Legea 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;  
In temeiul art. 36 alin. (9), art. 45, alin. (1)  și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 

a administratiei publice locale, republicate,  cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local  din cadrul Consiliului 
local al comunei Schitu Golești, al domnului  Solomon Ion , ca urmare a demisiei acestuia.  

Art.2. Se declara vacant locul deținut de domnul Solomon Ion în Consiliul local al  comunei  
Schitu Golești.  

Art.3. Secretarul comunei  Schitu Golești  va asigura comunicarea prezentei hotărâri  
primarului comunei  Schitu Golești, Instituţiei Prefectului – judeţul Argeş şi Organizatiei Partidului 
Social  Democrat Schitu Golești. 

Data  azi  25.04.2017 

 

                       Președinte de ședință,                                                      Contrasemnează, 
                   ȘIPOTEANU  CRISTIAN                                                          Secretar, 
                                                                                                           VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 
 
 
 
 
Nr. consilieri prezenți : 12 

Nr. de voturi – pentru - : 12 



 
 
                                         ROMÂNIA 
                     CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 
                                  JUDEŢUL ARGEŞ 
                              Tel / fax. 0248 / 566.500 
____________________________________________________________ 

 

 HOTARAREA 

Nr. 29  

 (privind aprobarea încheierii contractelor de cofinanțare cu S.C. DISTRIGAZ  SUD  REȚELE 

SRL , pentru  extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Schitu Golesti, 

judetul Arges)  

 
Consiliul local Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din data de 25.04.2017; 

Având în vedere cererile formulate de cetățenii comunei Schitu Golești prin care se solicită 

implicarea financiară a autorităților locale pentru extinderea  sistemului  de distribuție gaze naturale; 

 Luand in dezbatere expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golesti privind aprobarea 

încheierii contractelor de cofinanțare cu SC DISTRIGAZ  SUD  REȚELE  SRL pentru  extinderea  

sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Schitu Golesti, judetul Arges; 

 Avand in vedere avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

 In conformitate cu: 

- prevederile art. 44 alin 1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile art. 108 si 151 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 / 2012;    

Vazand dispozitiile art. 36 (6) lit. a), pct. 14 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 

 

H O T A R A S T E: 
 

 

 Art. 1. Se aproba extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Schitu 

Golesti, judetul Arges, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 Art. 2. Se aproba cofinantarea investitiei din bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 

 Art. 3. Se aproba cedarea in folosinta operatorului SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL a 

conductelor de distributie nou executate in conditiile art. 151 din Legea nr. 123 / 2012 a energiei 

electrice si a gazelor naturale. 

 

 Art. 4. SC DISTRIGAZ SUD  REȚELE SRL va putea racorda solicitantii la reteaua care se va 

realize in regim de cofinantare, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniul gazelor naturale, fara 

indeplinirea altor formalitati si fara emiterea de catre primaria Schitu Golesti a unor adeverinte / 

acorduri in acest sens. 

 

  

Art. 5. Se imputerniceste dl Vasile-Tudorel Mirita - primarul comunei sa semneze contractul de 

cofinantare privind extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Schitu Golesti, 

judetul Arges.       



 

 Art. 6. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

comunei Schitu Golești. 

 

 Art. 7. 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 și SC 

DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL. 

 
Data azi 25.04.2017 

 

 

                  Președinte de ședință,                                                           Contrasemnează, 
             ȘIPOTEANU  CRISTIAN                                                                 Secretar, 

                                                                                                             VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 

 

 

 

 

 

 

 
             Nr. consilieri prezenți : 12 

             Nr. voturi – pentru - : 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA nr. 1 la HCL Schitu Golești nr. 29 / 25.04.2017 

 

 

 

Nr. crt. Denumire obiectiv Lungime  

1. Ulita Povernei 305 m  

2. Ulita  Cârstoiu 190 m  

3. Intrare  Radu 86 m  

4. Ulița Bogătescu 80 m  

5. Ulița Morii ( Trinina ) 240 m  

6. Ulița Anghel 122 m  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 2 la HCL Schitu Golești nr. 29 / 25.04.2017 

 

 

 

Nr. crt. Denumire obiectiv Cota cofinantare autoritatea locala - lei 

1. Ulita  Povernei 54.763,80 

2. Ulita Cârstoiu 30.191,49 

3. Intrare Radu 15.683,01 

4. Ulița Bogătescu 12.515,23 

5. Ulița Morii ( Trinina ) 31.987,20 

6. Ulița Anghel 20.767,88 

 

Total cota cofinantare autoritatea locala –  165.908,61 lei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARGEŞ 
COMUNA SHITU GOLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL  SCHITU  GOLEȘTI 
Tel / fax. : 0248/566500 

 
 

  HOTĂRÂREA 
Nr. 30 

(privind aprobarea  marcării și tăierii de material lemnos din Valea Florii și de la fosta Unitate 
Militară Lăzărești, zone aflate în afara fondului forestier, în domeniul public  

al comunei Schitu Golești, județul Argeș ) 
 
 Consiliul local al comunei Schitu Golești, întrunit în ședința de lucru  ordinară din data de  
25.04.2017 , 
 Având în vedere: 

-  expunerea de motive a viceprimarului  comunei Schitu Golești cu privire la marcarea și tăierea 
a 20 mc material lemnos de esență salcâm din punctul fosta Unitate Militară Lăzărești, pentru 
confecționarea de grinzi și pardoseală necesare la construcția podețului peste Râul Târgului în zona  
Burnești și respectiv 20 mc material lemnos de esență anin, fag și carpen cu destinația de lemn de 
lucru și lemn de foc ; 

-  avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.2 ale Consiliului Local  Schitu Golești; 
-  prevederile art. 6 alin. (2) și (3) din Legea nr. 46 / 2008 – Codul silvic 
- prevederile Normelor referitoare la proveniența circulația și comercializarea materialelor 

lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și a instalațiilor de prelucrat 
lemn rotund aprobate prin HG nr. 1004 / 2016; 

       În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 – Se aprobă marcarea și tăierea unei cantități de  20 mc material lemnos de esență 
salcâm, din zona fostei Unități Militare Lăzărești, aflată în afara fondului forestier, pentru 
confecționarea de grinzi și pardoseală necesare la construcția podețului peste Râul Târgului din 
zona Burnești. 
 Art.2 - Se aprobă marcarea și tăierea unei cantități de  20 mc material lemnos de esență anin , 
fag și carpen, din zona Valea Florii aflată în afara fondului forestier, cu destinația de lemn de 
lucru și lemn de foc. 
 Art.3-  Viceprimarul comunei Schitu Golești și șeful serviciului  comunitar de utilități publice 
vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare și va fi comunicată 
primarului comunei Schitu Golești și Instituției Prefectului – județul Argeș și celor interesați. 
 

Data azi 25.04.2017 

 

                      Președinte de ședință,                                                         Contrasemnează, 
                   ȘIPOTEANU  CRISTIAN                                                            Secretar, 
                                                                                                              VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 
 

 

 

Nr. consilieri prezenți : 12 

Nr. de voturi – pentru- : 12 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARGEŞ 

 COMUNA SCHITU GOLEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  SCHITU  GOLEȘTI 

Tel / fax. : 0248/566500 
 

 
 HOTĂRÂREA 

Nr. 31 
( privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, la data de 

31.12.2016 ) 
 

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

25.04.2017; 

 Avand in vedere: 

- raportul nr.  3542 / 20.04.2017  întocmit de  compartimentul  financiar - contabil; 

- 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 (2), lit.a) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

HOTARASTE: 
 

 

  Art. 1. Se aproba contul de executie al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Schitu Golesti , la data de 31.12. 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 Schitu Golești si Institutiei 

Prefectului - Judetul Arges. 

 

Data azi 25.04.2017 

 

 

                    Președinte de ședință,                                                         Contrasemnează, 
                ȘIPOTEANU  CRISTIAN                                                               Secretar, 
                                                                                                              VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 
 
 
 
 
Nr. consilieri prezenți : 12 

Nr. de voturi – pentru - : 12 



 1

 
Anexa la HCL nr. 31/2017 

 

 

 

Contul anual de execuţie a bugetului local,   

pe anul 2016 
 
 

INDICATOR Buget 

Local 

- lei - 

  

VENITURI 
Prevederi bugetare iniţiale 4.899.000   
Prevederi bugetare definitive 5.692.160   
Încasări realizate 6.527.671   
CHELTUIELI 

Credite bugetare iniţiale 6.330.000   
Credite bugetare definitive 7.123.160   
Plăţi efectuate  5.164.426   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARGEȘ 

COMUNA SCHITU GOLEŞTI 
CONSILIUL  LOCAL  SCHITU  GOLEȘTI 

Tel / fax. : 0248/566500 
 

 
 HOTARAREA 

Nr.32  
 

(privind aprobarea Contului de executie al bugetului local  
de venituri si cheltuieli la  data de 31.03.2017) 

 
 

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

de 25.04.2017; 

 Avand in vedere: 

- raportul nr.  3543 / 20.04.2017 al compartimentului  financiar - contabil; 

- 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 (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Se aproba contul  de executie al bugetului local  de venituri și cheltuieli al 

comunei Schitu Golesti, la data de 31.03.2017 , 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. 

 
 

Data azi 25. 04.2017 

 
              Președinte de ședință,                                                      Contrasemnează, 
          ȘIPOTEANU  CRISTIAN                                                          Secretar, 
                                                                                                    VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 
 
 
 
 
 
Nr. consilieri prezenți : 12 

Nr. de voturi – pentru - : 12 



Executia bugetului local la data de 31.03.2017 Anexa la HCL nr. 32/2017

VENITURI 

COD Denumire Buget Buget Incasari 
Indicator anual trim. I realizate

TOTAL  BUGET LOCAL 6,372,900 1,281,000 1,870,854

03.02.18 Impozit pe veniturile din transferul 10,000 3,000 366

proprietatilor imobiliare din patrim pers 

04.02 Cote si sume defalcate din impozitul 2,034,000 149,000 547,087

pe venit din care :

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,062,000 81,000 253,298

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din 972,000 68,000 293,789

impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

07.02 Impozite si taxe pe proprietate 585,000 123,000 259,039

07.02.01.01 Impozit pe cladiri persoane fizice 100,000 35,000 61,751

07.02.01.02 Impozit pe cladiri persoane juridice 349,000 50,000 116,996

07.02.02.01 Impozit teren persoane fizice 90,000 26,000 55,264

07.02.02.02 Impozit teren persoane juridice 17,000 5,000 7,033

07.02.02.03 Impozit teren extravilan 17,000 5,000 11,966

07.02.03 Taxe judiciare de timbru 12,000 2,000 6,029

11.02 Sume defalcate din TVA 3,220,900 857,000 702,529

11.02.02 Sume defalcate din TVA 2,842,900 762,000 607,529

11.02.06 Sume defalcate din TVA pt echilibrare 378,000 95,000 95,000

12.02.07 Taxe hoteliere 0

16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor 126,000 39,000 72,778

16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deti-

nute de persoane fizice 85,000 28,000 47,233

16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deti-

nute de persoane juridice 24,000 6,000 17,753

16.02.50 Alte taxe pentru utilizarea bunurilor 17,000 5,000 7,792

18.02 Alte impozite si taxe fiscale 0 0 0

18.02.50 Alte impozite si taxe 0 0 0

30.02 Venituri din proprietate 44,000 30,000 7,729

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 44,000 30,000 7,729

33.02 Venituri din prestari servicii 96,000 30,000 54,299

33.02.08 Venituri din prestari de servicii 5,000 2,000 1,984

33.02.24 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 7,000 3,000 72

33.02.50 Alte venituri din prestari servicii 84,000 25,000 52,243

34.02 Taxe extrajudiciare de timbru 3,000 1,000 18

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 3,000 1,000 18

35.02 Amenzi, penalitati, confiscari 107,000 20,000 25,114

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 107,000 20,000 25,114

35.02.50 Alte amenzi, penalitati 0

36.02 Diverse venituri 47,000 19,000 18,819



36.02.06 Taxe speciale 34,000 16,000 10,873

36.02.32.02 Sume provenite din finantare ani precedSD 0

36.02.32.03 Sume provenite din finantare ani precedSF 0

36.02.50 Alte Venituri 13,000 3,000 7,946

37.02 Transf v oluntare altele decat subv 0 0 0

37.02.03 Vars din sect de functi pentru sect de dezv -1,030,300 -45,000 0

37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,030,300 45,000 0

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 0

39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor 0 0 0

construite din fondurile statului

40.02 0 180,828

40.02.14

Sume din excedentul bugetului local utilizate 

pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare 0 180,828

42.02 Subventii de la bugetul de stat 100,000 10,000 2,248

42.02.34 Subventii pt acordarea ajutorului pt 100,000 10,000 2,248

incalzirea locuintei cu lemne, carbuni

CHELTUIELI

Capitol Denumire Buget Buget Plati 

anual trim. I efectuate 

TOTAL  BUGET LOCAL 9,166,900 1,581,000 1,233,568

51.02 Autoritati executive 1,489,000 343,000 263,079

Titlul 10 Cheltuieli de personal 1,019,000 223,000 203,127

Titlul 20 Bunuri si servicii 355,000 75,000 59,952

Titlul 70 Cheltuieli de capital 115,000 45,000 0

54.02.05 Fondul de rezerva 20,000 0 0

61.02 Ordine publica si siguran 174,000 30,000 26,746

Titlul 10 Cheltuieli de personal 132,000 30,000 26,746

titlul 20 cheltuieli cu bunuri si servicii 12,000 0 0

Titlul 70 Cheltuieli de capital 30,000 0

65.02 Invatamant 2,305,800 567,000 461,770

Titlul 10 Cheltuieli de personal 1,827,000 469,000 422,484

Titlul 20 Bunuri si servicii 227,000 86,000 39,286

Titlul 57 Asistenta sociala 45,500 12,000

Titlul 70 Cheltuieli de capital 206,300 0

66.02 Sanatate 10,000 1,000 200

Titlul 20 Bunuri si servicii 10,000 1,000 200

67.02 Cultura,recreere si relig 978,000 13,000 9,274

Titlul 10 Cheltuieli de personal 33,000 10,000 6,274

Titlul 20 Bunuri si servicii 65,000 3,000 3,000



59.12 Sustinerea cultelor 40,000 0 0

Titlul 70 Cheltuieli de capital 840,000 0 0

68.02 Asistenti personali 954,100 209,000 197,767

Titlul 10 Cheltuieli de personal 408,100 95,000 94,149

Titlul 57 Ajutoare sociale din care: 546,000 114,000 103,618

57.02.01 Indemnizatii pers hand 384,000 100,000 99,718

57.02.01 Ajutor incalzire 152,000 12,000 2,200

57.02.01 Ajutor urgenta 10,000 2,000 1,700

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare 810,000 360,000 226,735

titlul 10 cheltuieli de personal 82,000 20,000 16,068

Titlul 20 Bunuri si servicii 178,000 40,000 29,839

Titlul 70 Cheltuieli de capital 550,000 300,000 180,828

74.02 Protectia mediului 555,000 42,000 41,661

Titlul 20 Bunuri si servicii 190,000 42,000 41,661

Titlul 70 Cheltuieli de capital 365,000 0 0

80.02 Actiuni economice 11,000 11,000 6,336

Titlul 20 din care: Bunuri si servicii 11,000 11,000 6,336

83.02 Agricultura , silvicultura 3,000 0 0

Titlul 20 din care: Bunuri si servicii 3,000 0 0

84.02 Drumuri si poduri 1,857,000 5,000 0

Titlul 20 Bunuri si servicii 139,000 5,000 0

Titlul 70 Cheltuieli de capital 1,718,000 0 0

                                                                                                                                                 


