
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

HOTARAREA 

Nr. 30 

(privind marcarea si taierea arborilor de pe pasunile  

Valea Florii si Valea Pechii) 

 

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

data de 30.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- contractul de concesiune nr. 2890 / 12.04.2011 incheiat intre Consiliul local Schitu Golesti si 

Asociatia Utilizatorilor Pasunilor Comunale si a Crescatorilor de Animale Schitu Golesti 

(AUPCCA);  

- solicitarea nr. 6971 / 26.08.2016 a Asociatiei Utilizatorilor Pasunilor Comunale si a Crescatorilor 

de Animale Schitu Golesti (AUPCCA) cu privire la marcarea si taierea arborilor crescuti spontan; 

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 arborilor crescuti spontan pe pasunile Valea Florii si 

Valea Pechii.  

Art. 2. Volumul de masa lemnoasa va fi pus la dispozitia primariei Schitu Golesti, pentru 

asigurarea necesarului de consum al institutiei in sezonul rece, sau pentru alte lucrari de 

intretinere si reparatii. 

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 30.08.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

BRAGA ILIUTA LEONARD 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 

 



 
 

 
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL SCHITU-GOLEŞTI 
JUDEŢUL ARGEŞ 

Tel / fax. 0248 / 566.500 
E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 

 
 

HOTARAREA 

Nr. 31 

(privind completarea organigramei si a statului de functii ale 

aparatului primarului comunei Schitu Golesti si al serviciilor 

publice aflate in subordinea Consiliului local) 

 

 

 

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

ordinara din data de 30.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- adresa Directiei de Sanatate Publica Arges si a Institutiei Prefectului - judetul Arges cu 

privire la angajarea unui mediator sanitar care urmeaza a fi platit din fondul 

Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica Arges; 

- adresa Institutiei Prefectului - judetul Arges cu privire la angajarea unei persoane de 

etnie roma in functia de expert local rom; 

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

organigramei si statului de functii din aparatul de specialitate al primarului si al 

serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local, cu trei posturi si anume 

mediator sanitar, expert local rom si sofer microbuz scolar (conform OU nr. 63 / 2010 

actualizata);  

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. Se aproba organigrama aparatului de specialitate al primarului si al 

serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local, asa cum a fost completata, 

conform anexei nr. 1. 

Art. 2. Se aproba statul de functii din aparatul de specialitate al primarului si al 

serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local, asa cum a fost completat, 

conform anexei nr. 2.  

Art. 3. Procedura de ocupare a celor trei posturi vacante se va desfasura conform 

prevederilor legale, astfel: 



1. Mediatorul sanitar se angajeaza in cursul anului 2016, salarizarea acestuia asigurandu-

se din bugetul Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica, postul putand fi 

ocupat in cursul acestui an.  

2. Angajarea expertului local rom se face in conformitate cu “Strategia Guvernului 

Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru 

perioada 2014 – 2020, incepand cu anul 2017.  

3. Angajarea soferului de microbuz scolar se face in conformitate cu prevederile OG nr. 

58 / 2014, a numarului maxim de posturi aprobat pentru unitatea administrativa Schitu 

Golesti pentru anul 2016, in functie de alocatiile bugetare. 

 Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

compartimentul secretariat.  

Art. 5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afişare si publicare 

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

Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş. 
 

 

 

Dată azi 30.08.2016 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

BRAGA ILIUTA LEONARD 

 

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 



 
 

 
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 
JUDEŢUL ARGEŞ 

Tel / fax. 0248 / 566.500 
E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 

 
 

HOTARAREA 

Nr. 32 

(privind actulizarea Consiliului consultativ pentru protectia 

consumatorilor, constituit la nivel local) 

 

 

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

ordinara din data de 30.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- adresa Institutiei Prefectului - judetul Arges cu privire la actualizarea Consiliului 

consultativ pentru protectia consumatorilor, constituit la nivel de comuna; 

- expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golesti nr. 6938 / 24.08.2016 cu 

privire la actualizarea Consiliului consultativ pentru protectia consumatorilor, 

constituit la nivel de comuna; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 2;  

Vazand prevederile Hotararii de Guvern nr. 251 / 27.05.1994 privind 

stabilirea componentei, a atributiilor si a modului de organizare si functionare a 

Consiliului consultativ pentru protectia consumatorilor; 

 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 actualizeaza consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor, 

constituit la nivel local, care va avea urmatoarea componenta: 

- Duta Iulian viceprimarul comunei – presedinte; 

- Ciculescu Ion asociatia pentru protectia consumatorilor Campulung – 

vicepresedinte; 

- Popescu Florin – reprezentantul Sectiei de Politie nr. 14 Schitu Golesti; 

- Baciucu Gabriel medic veterinar sau Bucur Bogdan tehnician veterinar – 

membru;   

- Enache Andreea reprezentant medici de familie – membru; 

- Braga Iliuta Leonard consilier local – membru; 

- Tudor Ion consilier local – membru; 

- Copaescu Ion Costel consilier local – membru; 

- Oprescu Nicolae Dorinel consilier local – membru.  



Art. 2. Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor constituit la 

nivel local, va indeplini atributiile prevazute in anexa nr. 2 din Regulamentul - 

cadru de organizare si functionare a consiliilor consultative pentru protectia 

consumatorilor din HG nr. 251 / 1994. 

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

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

judeţul Argeş. 
 

 

 

Dată azi 30.08.2016 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

BRAGA ILIUTA LEONARD 

 

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 /566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

 

HOTARAREA 

Nr. 33 

(privind aprobarea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 2.000 mp 

amplasat langa scoala Schitu Golesti, in vederea achizitionarii) 

 

 

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

din data de 30.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- Raportul de evaluare intocmit de QUEST PARTNERS SRL cu privire la valoarea de 

piata a terenului; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 1;  

Vazand prevederile art. 36 (2), 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. Se aproba Raportul de evaluare (prevazut in anexa care face parte integranta 

din prezenta hotarare) a imobilului reprezentat de teren in suprafata de 2.000 mp - 

categoria de folosinta arabil, amplasat langa scoala Schitu Golesti, apartinand 

proprietarilor Stroian Dragos Andrei Longinus si Stroian Ioana Paula, inscris in Cartea 

funciara 652 / N, nr. cadastral 858 / 1, in vederea achizitionarii.  

Art. 2. Pretul de achizitionare a terenului se va stabili prin negociere intre parti si 

nu va putea depasi valoarea rezultata din Raportul de evaluare, respectiv 5 euro / mp. 

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 30.08.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

BRAGA ILIUTA LEONARD 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 /566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

 

HOTARAREA 

Nr. 34 

(privind solicitarea finantarii in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare 

sistematica de cadastru pentru terenurile situate in extravilan) 

 

 

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

ordinara din data de 30.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- adresa OCPI prin care autoritatea locala a fost instiintata ca i s-a repartizat suma 

de 135.000 lei pentru cadastrarea sectoarelor de teren extravilan; 

- avizul favorabil al comisiilor nr. 1 si 2;  

Vazand prevederile art. 36 (6), pct. 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 solicitarea finantarii in vederea realizarii lucrarilor de 

inregistrare sistematica a terenurilor din extravilan, pentru suma de 135.000 lei. 

Art. 2. Se aproba incheierea contractului de finantare intre OCPI Arges si 

comuna Schitu Golesti prin reprezentant legal, avand ca obiect suma de 135.000 lei, 

pentru inregistrarea sistematica a terenurilor din extravilan. 

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 30.08.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

BRAGA ILIUTA LEONARD 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 /566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

 

 

HOTARAREA 

Nr. 35 

(privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata 

de 84.464 mp din punctul “La Banica”) 

 

 

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

ordinara din data de 30.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei cu privire la operatiunea de 

dezmembrare a terenului si impartirea acestuia in patru loturi, respectiv: 

- lotul nr. 1 in suprafata de 4.069 mp cu destinatia de canal colector; 

- lotul nr. 2 in suprafata de 6.455 mp cu destinatia de drum acces si amplasament 

statie de epurare; 

- doua loturi ramase la dispozitia autoritatii locale una in suprafata de 9.151 mp si 

alta in suprafata de 64.343 mp; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 2;  

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 dezmembrarea imobilului reprezentat de teren intravilan 

in suprafata de 84.464 mp si impartirea acestuia in patru loturi, respectiv: 

- lotul nr. 1 in suprafata de 4.069 mp cu destinatia de canal colector; 

- lotul nr. 2 in suprafata de 6.455 mp cu destinatia de drum acces si amplasament 

statie de epurare; 

- doua loturi ramase la dispozitia autoritatii locale una in suprafata de 9.151 mp si 

alta in suprafata de 64.343 mp; 

 Art. 2. Procedura de concesiune a terenului in suprafata de 64.343 mp aflata 

la dispozitia autoritatii locale, se va initia doar in situatia in care SC FONTANA 

PIETRO ROMANIA va achizitiona prin cumparare, terenul in suprafata de 16.157 



mp, pe care il detine in baza Contractului de concesiune autentificat de BNP Ionescu 

Cornelia sub nr. 665 / 27.08.2008.  

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

insarcineaza primarul comunei Schitu Golesti. 

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 30.08.2016 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

BRAGA ILIUTA LEONARD 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 

 

 
 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 /566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

HOTARAREA 

Nr. 36 

(privind stabilirea amplasamentului unui numar de 7 hidranti,  

supraterani care urmeaza a fi montati pe raza comunei) 

 

 

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

data de 30.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- procesul verbal de control al ISU Arges din octombrie 2015 cu privire la necesitatea 

achizitionarii si amplasarii unor hidranti supraterani pe raza localitatii; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 2;  

Vazand prevederile art. 36 (6), pct. 8 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 amplasarea in locatiile mentionate mai jos a unui numar de 7 hidranti 

supraterani, respectiv: 

- in partea de Sud a satului Loturi in dreptul proprietatii Serban; 

- in satul Valea Pechii - zona Valea Florii in dreptul proprietatii Banzea; 

- in satul Schitu Golesti - punct intrare Ulita Ezilor; 

- in satul Schitu Golesti - punct Drum Avicola; 

- in satul Lazaresti - punct Biserica “Adormirea Maicii Domnului”;  

- in satul Lazaresti - zona drum Capul Piscului in fata proprietatii Dobre; 

- in satul Lazaresti - zona Catun Rudarie. 

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

viceprimarul comunei si sef SVSU 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 30.08.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

BRAGA ILIUTA LEONARD 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 



 
ROMÂNIA 

 COMUNA SCHITU-GOLEŞTI 
JUDEŢUL ARGES 

                                               Tel.fax. 0248/566500 

                                Email:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 

                                                                         C.U.I. 4122469 

 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 
JUDETUL ARGES 
 

H O T A R A R E A 
Nr. 37  

( privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si pentru 
modificarea art. 5 din hotararea consiliului local nr. 9/2016 privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2016)  
 Consiliul local al comunei Schitu-Golesti , judetul Arges  intrunit in sedinta  
ordinara din 30.08.2016 ; 
 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, precum si 
modificarea listei de investitii pentru anul 2016 ;      

Avand in vedere raportul compartimentului contabilitate cu nr. 6969/25.08.2016 , 
raportul serviciului comunitar de utilitati publice cu nr. 6852/22.08.2016 si avizul favorabil 
al comisiei nr. 1; 
            Vazand prevederile art.19 (2)  si ale  art. 41-46  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) si ale art. 115 (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 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 
Schitu-Golesti in trimestrul III 2016, prin suplimentarea veniturilor si a cheltuielilor cu 
suma de 119 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 119 mii lei  conform anexei nr.2 care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

 Art.3. Se aproba modificarea art. 5 din Hotararea consiliului local nr. 9/2016, 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 al comunei Schitu Golesti care va avea 
urmatorul  cuprins: 

,, Se aproba utilizarea totala si definitiva  a excedentului bugetar de la finele 
anului  2015 , in suma de 1.431  mii lei pentru sectiunea de dezvoltare ,astfel: 

- 1.117 mii lei la lucrarea de investitie noua“Modernizare drumuri comunale“ , 
- 80 mii lei la lucrarea de investitie noua “ Podet peste Raul Targului in 

punctul Burnesti“ , 
- 200 mii lei la lucrarea de investitie noua “ Extindere retea alimentare cu  

gaze “ 
- 34 mii lei la lucrarea de investitie noua”Extindere retea iluminat public” 

 



 
Art. 4. Se aproba actualizarea  programului de investitii publice pentru anul 2016 

si estimarile pentru anii 2017-2019,  conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

 Art.5.Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei si  compartimentul contabilitate. 

Art.6. 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 30.08.2015 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA  
Braga Iliuta Leonard 

            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            Contrasemneaza      

    P SECRETAR ,                              
                                                                                                            CJ.Schiaucu Pavel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.consilieri prezenti : 13 
Nr.voturi – pentru -    : 12 
Nr.voturi – impotriva - : 1 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 /566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

HOTARAREA 

Nr. 38 

(privind aprobarea incheierii unui contract de comodat in favoarea SC  

EUROMED DIAGNOSTIC SRL – Cabinet veterinar, avand ca 

obiect un spatiu din corp B al Dispensarului uman) 

 

 

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

ordinara din data de 30.08.2016; 

 Avand in vedere: 

- solicitarea SC EUROMED DIAGNOSTIC SRL reprezentata prin Baciucu Gabriel  

cu privire la punerea la dispozitie a unui spatiu pentru desfasurarea activitatii de 

medic veterinar;   

Vazand prevederile art. 36 (2), 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. Se aproba incheierea unui contract de comodat, pentru un spatiu din 

Dispensarul uman, cladirea veche corp B, in favoarea SC EUROMEDICA 

DIAGNOSTIC SRL reprezentata prin Baciucu Gabriel - medic veterinar, titular al 

acordului cadru incheiat cu Directia Sanitar Veterinara Arges. 

 Art. 2. Spatiul va fi utilizat de comodatar cu destinatia de cabinet medical 

veterinar, pe termen determinat, pana la demolarea constructiei.    

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

insarcineaza biroul secretariat. 

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 30.08.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

BRAGA ILIUTA LEONARD 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 

 


