
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

 

HOTARAREA 

Nr. 50 

(privind aprobarea Planului de Urbanism General, actualizat) 

 

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

de 25.10.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golesti; 

- prevederile Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 

- disp. art. 2 din HG nr. 525 / 2006 privind Regulamentul General de Urbanism;  

- avizul Comisiei Tehnice a Consiliului Judetean Arges; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 1. 

Vazand prevederile art. 36 (5), 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 Planul de Urbanism General (PUG) actualizat al comunei Schitu Golesti si 

Regulamentul Local de Urbanism (RLU) intocmit de SC Infravia Design SRL. 

 Art. 2. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate din subordine raspunde de 

respectarea PUG-ului actualizat si de RLU.  

 Art. 3 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea 

HCL nr. 8 / 25.02.2003 de aprobare a PUG-ului, HCL nr. 17 / 26.02.2013 si HCL nr. 75 / 28.10.2014 

de prelungire a valabilitatii PUG-ului. 

 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, OCPI Arges, Consiliului 

Judetean Arges si Instituţiei Prefectului - judeţul Arges. 

        

Dată azi 25.10.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

DUTA IULIAN 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 12 

Nr. voturi pentru:        12 

 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

 

HOTARAREA 

Nr. 51 

(privind aprobarea contului de executie al bugetului  

local de venituri si cheltuieli la 30.09.2016) 

 

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

data de 25.10.2016; 

 Avand in vedere: 

- Raportul nr. 8783 / 20.10.2016 al compartimentului contabilitate avizat de 

ordonatorul principal de credite; 

- 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; 

 

 

H O T A R A S T E: 

 

 

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

Schitu Golesti pe trimestrul III 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 25.10.2016 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

DUTA IULIAN 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 12 

Nr. voturi pentru:        12 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

 

HOTARAREA 

Nr. 53 

(privind mandatarea primarului comunei Schitu Golesti 

Mirita Vasile Tudorel, de a reprezenta localitatea in 

Adunarea Generala a ADI Servsal Arges) 

 

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

ordinara din data de 25.10.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golesti; 

- Statutul ADI Servsal Arges; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 2. 

Vazand prevederile art. 36 (6), lit. a (14) coroborat cu art. 62 (1) 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 mandateaza dl Mirita Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu 

Golesti, sa reprezinte UAT in sedintele Adunarii Generale ale ADI Servsal Arges, pe 

perioada exercitarii mandatului. 

 Art. 2. Se mandateaza dl Mirita Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu 

Golesti, sa exprime votul in numele si pentru UAT 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, ADI Servsal Arges si Instituţiei Prefectului - judeţul Arges. 

        

Dată azi 25.10.2016 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

DUTA IULIAN 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 12 

Nr. voturi pentru:        12 

 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

 

HOTARAREA 

Nr. 54 

(privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Schitu Golesti, 

pentru anul 2017) 

 

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

ordinara din data de 25.10.2016; 

 Avand in vedere: 

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

8693 / 18.10.2016; 

- proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei; 

- 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. Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Schitu Golesti pentru anul 2017, 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 25.10.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

DUTA IULIAN 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 12 

Nr. voturi pentru:        12 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

 

HOTARAREA 

Nr. 55 

(privind aprobarea Planului de interventii la deszapezire 

pentru sezonul rece 2016 - 2017) 

 

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

de 25.10.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a viceprimarului comunei privind Planul de deszapezire pentru sezonul rece 

2016 - 2017;  

- avizul favorabil al comisiilor nr. 1 si 2; 

Vazand prevederile art. 36 (6), lit. a (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 Planul de interventie la deszapezire pentru sezonul rece 2016 - 2017, conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

 Art. 2. Deszapezirea drumurilor publice administrate de catre consiliul local se va realiza cu 

un operator economic care detine utilaje echipate cu lama sau plug necesare pentru interventie la 

deszapeziri in baza unui contract de servicii si cu mijloace proprii aflate in dotarea SVSU. 

 Art. 3 Pentru efectuarea lucrarilor de deszapezire pentru sezonul rece 2016 - 2017 se vor 

utiliza sume de bani alocate cu aceasta destinatie in bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei 

Schitu Golesti. 

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

serviciul public comunitar de utilitati publice Schitu Golesti. 

Art. 5. 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, viceprimarului comunei, 

sericiului comunitar de utilitati publice si Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş.  
        

Dată azi 25.10.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

DUTA IULIAN 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 12 

Nr. voturi pentru:        12 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

 

HOTARAREA 

Nr. 56 

(privind aprobarea construirii unei troite de zid in  

apropierea Caminului Cultural Lazaresti) 

 

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

ordinara din data de 25.10.2016; 

 Avand in vedere: 

- cererea Parohiei Lazaresti inregistrata sub nr. 8722 / 18.10.2016 prin care solicita 

aprobare pentru construirea unei troite in apropierea Caminului Cultural 

Lazaresti;  

- avizul favorabil al comisiilor nr. 1 si 3; 

Vazand prevederile art. 36 (6), lit. a (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 construirea troitei de zid cu dimensiunile 1 m / 2 m / 0,5 m 

in apropierea Caminului Cultural Lazaresti, din fondurile exclusive ale 

solicitantului. 

 Art. 2. Amplasamentul troitei de zid se va stabili de catre comisia nr. 3 

impreuna cu preotii Parohiei Lazaresti, dupa deplasarea in teren. 

Art. 3 Constructia troitei de zid se poate realiza numai dupa obtinerea 

aprobarii Arhiepiscopiei in baza documentatiei prevazuta de legislatia in vigoare. 

 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, Parohiei Lazaresti si Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş.  
        

Dată azi 25.10.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

DUTA IULIAN 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

 

Nr. consilieri prezenti: 12 

Nr. voturi pentru:        12 

 


