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HOTARAREA 

Nr. 39 

(privind aprobarea traseului microbuzului scolar) 

 

 

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

din data de 27.09.2016; 

 Avand in vedere: 

- traseul microbuzului scolar propus si avizat de Consiliul de administratie al scolii 

Gimnaziale nr. 1 schitu Golesti; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 3. 

Vazand prevederile art. 36 (6) pct. 1, 5 si 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; 

 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art. 1 (1) Se aproba traseul microbuzului scolar in anul scolar 2016 - 2017 prevazut in 

anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

            (2) Consumul lunar de combustibil necesar efectuarii traseului prevazut in 

anexa este de 350 l / luna. 

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 si 

Instituţiei Prefectului - judeţul Arges. 

        

 

Dată azi 27.09.2016 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIOACA FLORIAN LIVIU  

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 14 

Nr. voturi pentru:        14 
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HOTARAREA 

Nr. 40 

(privind desemnarea a doi reprezentanti ai autoritatii publice 

 locale care sa faca parte din comisia de concurs pentru  

ocuparea functiei de director) 

 

 

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

data de 27.09.2016; 

 Avand in vedere: 

- adresa Scolii Gimnaziale nr. 1 Schitu Golesti prin care solicita autoritatii locale desemnarea a 

doi membrii care sa faca parte din comisia de concurs; 

- expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golesti; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 3. 

Vazand prevederile art. 36 (6), lit. a, pct. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 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 desemneaza din partea autoritatii locale Schitu Golesti dnii Duta Iulian - 

viceprimarul comunei si Cioaca Florian Liviu - consilier local, ca membrii ai comisiei de 

concurs pentru ocuparea functiei de director.  

 Art. 2. Persoanele mentionate la art. 1 vor indeplini atributiile prevazute de Ordinul 

MEC nr. 5080 / 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea 

concursului pentru ocuparea functiei de director. 

 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 27.09.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIOACA FLORIAN LIVIU  

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 14 

Nr. voturi pentru:        14 
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HOTARAREA 

Nr. 41 

(privind organizarea Zilei comunei Schitu Golesti) 

 

 

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

de 27.09.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golesti; 

- disp. art. 11 alin. 2 din Statutul comunei Schitu Golesti, aprobat prin HCL nr. 28 / 16.08.2016  

- avizul favorabil al comisiei nr. 1. 

Vazand prevederile art. 36 (6), lit. a, pct. 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; 

 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art. 1 Se aproba organizarea manifestarii ocazionate de Ziua comunei Schitu Golesti, in data 

de 23.10.2016. 

 Art. 2 Primarul si membrii consiliului local vor indeplini actiunile si activitatile necesare 

pentru pregatirea si organizarea Zilei comunei Schitu Golesti.  

 Art. 3 Cheltuielile ocazionate de organizarea Zilei comunei se vor suporta din sumele alocate 

cu aceasta destinatie in bugetul local si sponsorizari sau donatii.  

 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 27.09.2016 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIOACA FLORIAN LIVIU  

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 14 

Nr. voturi pentru:        14 
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HOTARAREA 

Nr. 42 

(privind actualizarea Regulamentului de organizare si  

utilizare a parcurilor de joaca din comuna Schitu Golesti) 

 

 

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

ordinara din data de 27.09.2016; 

 Avand in vedere avizul favorabil al comisiei nr. 1. 

Vazand prevederile art. 36 (6), lit. a, pct. 4 din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 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 actualizarea Regulamentului de organizare si utilizare a 

parcurilor de joaca din comuna Schitu Golesti, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

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

viceprimarul comunei Duta Iulian si sef SCUP Luca Ion. 

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

publicare pe pagina de internet a primariei Schitu Golesti si la loc vizibil in fiecare 

parc de joaca, va fi comunicată primarului comunei, Postului de Politie nr. 14 

Schitu Golesti si Instituţiei Prefectului - judeţul Arges. 

        

Dată azi 27.09.2016 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIOACA FLORIAN LIVIU  

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 14 

Nr. voturi pentru:        14 
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HOTARAREA 

Nr. 43 

(privind organizarea licitatiei publice privind inchirierea 

imobilului cu destinatia de povarna comunala) 

 

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

de 27.09.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive si proiectul de hotarare initiate de primarul comunei;  

- avizul favorabil al comisiei nr. 1. 

 Vazand prevederile art. 123 (1) si (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala, republicata; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 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. (1). Se aproba organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea imobilului 

reprezentat de cladire in suprafata de 72 m.p, cazan alambic de 220 l si instalatie de distilerie, 

apartinand domeniului privat comunal, in vederea desfasurarii, cu respectarea legislatiei fiscale si a 

normelor de protectie a mediului, a activitatii de fabricare a rachiurilor naturale. 

 (2). Inchirierea se va face pentru un termen de 1 an, cu posiblitatea prelungirii prin acordul 

prealabil, in scris, al partilor. 

 (3). Pretul de pornire la licitatie este de minimum 150 lei / chirie / pentru fiecare luna in care 

se desfasoara activitate, iar pentru perioada de inactivitate  suma este de 50 lei / luna. 

 (4). Pasul la licitatia publica cu strigare este de 1 leu pentru fiecare strigare. 

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

compartimentul secretariat, comisia de licitatii pentru inchirieri, concesiuni si compartimentul 

contabilitate. 

 Art. 3 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 si Institutiei Prefectului - 

judetul Arges.  

Dată azi 27.09.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIOACA FLORIAN LIVIU  

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 14 

Nr. voturi pentru:        14 
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HOTARAREA 

Nr. 45 

(privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 2.000 mp) 

 

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

de 27.09.2016; 

 Avand in vedere: 

- raportul de evaluare QUEST PARTNERS SRL cu privire la valoarea de piata a terenului; 

- oferta de pret inaintata autoritatii locale de catre coproprietarii terenului Stroian Dragos Andrei 

Longinus si Stroian Ioana Paula, inregistrata sub nr. 7501 / 13.09.2016; 

- procesul verbal de negociere nr. 7586 / 15.09.2016 incheiat intre comisia de negociere stabilita prin 

HCL nr. 20 / 26.07.2016 si coproprietarii terenului;    

- avizul favorabil al comisie nr. 1. 

Vazand prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 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 achizitia de catre comuna Schitu Golesti a terenului in suprafata de 2.000 mp 

de la proprietarii Stroian Dragos Andrei si Stroian Ioana Paula.  

 Art. 2 Pretul de achizitie a terenului este de 5 euro / mp si a fost stabilit prin procesul verbal de 

negociere directa nr. 7586 / 15.09.2016 incheiat intre comisia de negociere stabilita prin HCL nr. 20 / 

26.07.2016 si coproprietarii terenului, avand ca baza raportul de evaluare cu privire la valoarea de 

piata a terenului. 

 Art. 3 Pretul cumpararii, cheltuielile ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de 

vanzare - cumparare a terenului precum si alte taxe care tin de perfectarea contractului, se vor 

suporta de catre cumparator. 

 Art. 4 Dupa achizitionare, terenul va fi introdus in domeniul public al comunei Schitu Golesti. 

 Art. 5 Se imputerniceste primarul comunei Schitu Golesti Mirita Vasile Tudorel, sa semneze in 

numele cumparatorului contractul de vanzare - cumparare a terenului  prevazut la art. 1. 

 Art. 6 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 27.09.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIOACA FLORIAN LIVIU  

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 14 

Nr. voturi pentru:        14 
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HOTARAREA 

Nr. 46 

(privind aprobarea Studiului de oportunitate in vederea concesionarii  

imobilului denumit Spitalul minier, reprezentat de cladiri si teren 

apartinand domeniului public comunal) 

 

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

ordinara din data de 27.09.2016; 

 Avand in vedere: 

- prevederile art. 9 - 10 si 12 din OUG nr. 54 / 2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica cu modificarile si 

completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 22 / 2007; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

Vazand prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215 / 2001 privind 

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

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 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 Studiul de oportunitate in vederea concesionarii imobilului 

denumit Spitalul minier, reprezentat de cladiri si teren apartinand domeniului 

public comunal, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art. 2. Nivelul minim al redeventei va fi stabilit prin raport de evaluare si va 

fi aprobat prin hotarare a Consiliului local. 

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

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

primarului comunei Schitu Golesti si Institutiei Prefectului - Judetul Arges. 

 

Dată azi 27.09.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIOACA FLORIAN LIVIU  

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 14 

Nr. voturi pentru:        14 
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HOTARAREA 

Nr. 47 

(privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vanzarea 

terenului in suprafata de16.157 mp apartinand domeniului 

privat comunal, catre SC Pietro Fontana Romania SRL) 

 

 

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

data de 27.09.2016; 

 Avand in vedere: 

- raportul de evaluare intocmit de PFA Verdes Mihaela Viorica evaluator autorizat;  

- avizul favorabil al comisiei nr. 1. 

 Vazand prevederile art. 123 (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala, republicata; 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 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 al imobilului - teren situat in intravilanul comunei 

Schitu Golesti, in suprafata de 16.157 mp la o valoare de piata de 79.000 euro (4,89 euro / mp), 

determinata de evaluator autorizat, conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotarare.  

 Art. 2 Consiliul local aproba vanzarea directa a terenului in suprafata de 16.157 mp la 

pretul de 5 euro / mp catre SC Fontana Pietro Romania SRL in calitate de preemptor, conform 

prevederilor art. 123 (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 Art. 3 Se imputerniceste primarul comunei Schitu Golesti Vasile Tudorel Mirita si 

reprezentantul compartimentului financiar - contabil Cristina Horeboiu sa semneze in fata 

notarului public Contractul de vanzare - cumparare catre SC Fontana Pietro Romania SRL a 

terenului descris la art. 1.  

 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 27.09.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIOACA FLORIAN LIVIU  

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 14 

Nr. voturi pentru:        14 
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HOTARAREA 

Nr. 48 

(privind modificarea HCL nr. 26 / 2016 privind repartizarea sumelor 

alocate in bugetul local la capitolul de cheltuieli 59.12 – sustinerea cultelor) 

 

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

ordinara din data de 27.09.2016; 

 Avand in vedere: 

- solicitarea Parohiei Schitu Golesti cu privire la relocarea sumei de 1.300 lei de la 

Parohia Valea Pechii la Parohia Schitu Golesti (Biserica Paraclis; 

- expunerea de motive a viceprimarului comunei; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

Vazand prevederile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215 / 2001 privind 

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

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 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 redistribuirea sumei de 1.300 lei de la Parohia Valea Pechii 

la Parohia Schitu Golesti (Biserica Paraclis), in vederea sustinerii cheltuielilor 

ocazionate de montarea tamplariei.  

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

compartimentul - contabilitate al primariei 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 comunicata 

primarului comunei Schitu Golesti si Institutiei Prefectului - Judetul Arges. 

 

Dată azi 27.09.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIOACA FLORIAN LIVIU  

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 14 

Nr. voturi pentru:        14 
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CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

HOTARAREA 

Nr. 49 

(privind modificarea si completarea HCL nr. 23 / 26.07.2016  

privind reamplasarea Crucii - tip troita) 

 

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

ordinara din data de 27.09.2016; 

 Avand in vedere: 

- solicitarea dnei Pauna andreea Marilena cu privire la reamplasarea Crucii - tip 

troita in centrul spatiului verde din curtea Dispensarului uman;  

- avizul favorabil al comisiei nr. 3; 

Vazand prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215 / 2001 privind 

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

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 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 modifica si se completeaza art. 1 al HCL nr. 23 / 26.07.2016, 

urmand a avea urmatorul continut: 

 (1). Se aproba amplasarea Crucii - tip troita cu inaltimea de 2 m si 

amplitudinea bratelor de 0,75 m, pe soclu cu amprenta la sol de 2 x 2 m si inaltimea 

de 0,8 m, in doua trepte, in centru spatiului verde din curtea Dispensarului uman.   

(2). Constructia Crucii - tip troita se poate realiza numai dupa obtinerea 

aprobarii Arhiepiscopiei in baza documentatiei prevazuta de legislatia in vigoare. 

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

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

primarului comunei Schitu Golesti si Institutiei Prefectului - Judetul Arges. 

 

Dată azi 27.09.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIOACA FLORIAN LIVIU  

 

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 14 

Nr. voturi pentru:        12 

Nr. abtineri:                   2 

 
 


