
     
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ARGEȘ 
COMUNA  SCHITU GOLEȘTI 

CONSILIUL  LOCAL  SCHITU  GOLEȘTI 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 21 
(privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 64.343 mp categoria de folosință 

pășune, situat  în punctul ” La Bănică”, proprietate  publica a comunei Schitu Golești, catre 
persoana juridică  SC Fontana Pietro Romania SRL) 

 
  Consiliul Local al comunei Schitu Golești, judetul  Argeș, întrunit în ședința ordinară din 
data de 28.03.2017; 
                   Având în vedere expunerea de motive a primarului  comunei  Schitu Golești  cu nr.  
2692 / 21.03.2017  privind concesiunea  directă  a unei suprafețe de 64.343 mp teren din domeniul 
public al comunei Schitu Golești, către SC Fontana  Pietro Romania  SRL care prin adresa 
înregistrată cu nr. 6058 / 22.07.2016 solicita concesionarea terenului alăturat pentru extinderea 
halelor industriale în vederea fabricării de matrițe auto ; 
                  În baza raportului  de specialitate  cu  nr.  2694  /  21.03.2017  intocmit de  dl Schiaucu  
Pavel – consilier  juridic; 
                 Avand in vedere avizul  favorabil din partea  celor 3 comisii de specialitate al Consiliului 
Local Schitu Golești;  
                 In conformitate cu prevederile art.3, art.9, art. 10 si art. 12, alin. (1) si (2) din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publica, aprobata  cu modificari prin Legea nr. 22/2007;  
      In conformitate cu prevederile  art. 5 si art. 6 din Anexa la Hotararea Guvernului 
Romaniei nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;  
                 In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 
                 In conformitate cu art.15, litera e) si art. 36 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;                
                 In conformitate cu prevederile  art. 1 si art. 2,  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
                 In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin.(2) litera c) si art.123, alin. (1), din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
                In temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 

H OTĂRĂȘTE: 
 
           Art. 1. (1) Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de  64.343 mp, situat in  
intravilanul comunei  Schitu  Golești în punctul  ” La Bănică”,  proprietate  publica a  comunei 
Schitu Golești , catre persoana  juridică SC Fontana Pietro Romania  SRL.  
                       (2) Concesionarul  va folosi  terenul  concesionat pentru extinderea halelor industriale 
în vederea fabricării de matrițe auto. 
 



          Art.2. Se aproba studiul de oportunitate prezentat in  Anexa nr.1, parte integranta la prezenta 
hotarare; 
          Art. 3. Nivelul valoric al redeventei este de 23.662 lei/an, conform  raportului de evaluare  nr. 
52 / 27.02.2017 întocmit de ing. Verdes Mihaela – Viorica , evaluator autorizat; 
          Art.4. Incetarea contractului de concesiune poate avea loc in urmatoarele situatii:         
                     a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune; 
                     b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de 
catre concendent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord 
fiind competenta instanta de judecata; 
                     c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de 
catre concendent cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului; 
                    d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concendent, prin reziliere de 
catre concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina concendentului; 
                    e) la disparitia dintro cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul 
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare fara plata unei despagubiri; 
        Art.5. Durata concesiunii este de 49 ani, incepand cu data obtinerii contractului de concesiune;                      

                                Art.6. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul  comunei Schitu Golești, prin 
compartimentele de specialitate; 
        Art.7. Secretarul  comunei Schitu Golești  va comunica  prezenta hotarare: 

- Institutiei Prefectului – judetul  Argeș ; 
- Primarului comunei Schitu Golești ; 
- Compartimentului Financiar - contabil ; 
- SC  Fontana  Pietro Romania SRL 
-  

Data azi, 28.03.2017 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
         SOLOMON  ION                                                           S E C R E T A R, 
                                                                                             VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 
 
 
 
 
 
Nr. consilieri prezenți: 14 

Nr. voturi -pentru- : 13 

Nr. voturi – împotriva -:1 

                                       
   
 
 
 
 
 
 



                                               Anexa nr. 1 la HCL Schitu Golești nr. 21 / 28.03.2017  
 
 
JUDEȚUL  ARGEȘ 
COMUNA  SCHITU  GOLEȘTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 STUDIU  DE  OPORTUNITATE 
                               
 
 
 
 

CONCEDENT:  CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  SCHITU GOLEȘTI 
 
                                                                
                                          

                         
 
 
 
 
                                             OBIECTIV : CONCESIONARE TEREN 

 
 
 
 
 
 
 



 
1. DATE  PRIVIND CONCEDENTUL 
 
1.1. DENUMIRE:  

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SCHITU  GOLEȘTI 
 
1.2. SEDIU :   

COMUNA SCHITU  GOLEȘTI, STR. DN 43, NR.1, JUDEȚUL ARGEȘ 
 
1.3. STATUTUL  JURIDIC : 

AUTORITATE PUBLICA LOCALA 
 

2. DATE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII  :                      
          Terenul in suprafata de 64.343 mp, situat in sat Lăzărești, în punctul ” la Bănică 
” este proprietate  publica a  comunei Schitu Golești, jud. Argeș; 
          Terenul ce se concesionează are ca destinație extinderea  construcțiilor actuale,  
deținute de  SC Fontana  Pietro Romania SRL pe terenul vecin situat la N, în vederea 
realizării unei  investiții în domeniul industriei auto. 
 
2.1. Localizare geografica: 
Terenul ce urmeaza  a fi   concesionat  fara licitatie publica este situat in intravilanul 
comunei Schitu Golești ,în tarlaua 19, parcela 48, nr. cadastral  81055, aflat în 
domeniul public al comunei Schitu Golești  si  are următoarele vecinătăţi: 

la N – SC  Fontana Pietro Romania SRL ; 
la E –  UAT Mihăești ; 
la V –  Lot.2, nr. cadastral 81054 ;  
la S –   Lot. 4 , nr. cadastral 81056., conform actului de dezlipire nr. 301 / 

14.02.2017 încheiat la BNP 
 
2.2.Situatia   juridica  a terenului : 

Terenul face  parte din domeniul public al  comunei Schitu Golești . 
 
2.3.Descriere : 

Suprafaţa de teren ce urmează a fi concesionată de către Consiliul Local Schitu 
Golești  este situată în intravilanul  comunei Schitu Golești si corespunde necesitatilor 
concesionarului.  
 
2.4. Expunere  de  motive:  
               Avand in vedere adresa din partea   SC Fontana Pietro Romania SRL, 
inregistrata in cadrul institutiei noastre sub nr. 6058 / 22.07.2016, prin care solicita 
Consiliului Local al comunei Schitu Golești  concesionarea directa a terenului   descris 
anterior  



                In conformitate cu prevederile art. 1 si art.2 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
                In conformitate cu prevederile art.9, art. 10 si art. 12, alin. (1) si (2)  din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata  cu modificari prin Legea nr. 
22/2007;  
                 In conformitate cu prevederile  art. 5 si art. 6 din Hotararea Guvernului 
Romaniei nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica;  
                 In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 839/2009, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii; 
                  In conformitate cu art.15,  litera e) si art. 36 din Legea nr. 50/1991, privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile 
ulterioare;                
2.5.Prezentarea situatiei terenului care va fi ocupat   pe perioada concesionarii  : 
  a) suprafaţa terenului  concesionat    - 64.343  mp ; 
   b) Gradul de ocupare a terenului –teren ocupat ;  

c) Natura juridica a proprietatii : domeniul public. 
 
2.6.Inventarul bunurilor  care se pun la dispozitia concesionarului 
de catre  concendent : 

-terenul cu suprafata de  64.343 mp; 
-utilitati: accesul la infrastructura. 

 
2.7. Principalele cantitati si volume de lucrari necesare realizarii 
obiectului  concesiunii: 

-nu este cazul 
 

 2.8.Analiza de impact asupra mediului : 
         -Obiectul de activitate al concesionarului, nu are un impact deosebit asupra 
mediului inconjurator ; 

-Evacuarea deseurilor se va face de catre concesionar in baza  contractului de 
servicii, incheiat cu operatorul de salubritate din zona Schitu Golești; 
  -Nu sunt  restrictii speciale  din punct de vedere  al legislatiei  de mediu .  
 
 
 
 

 
 



3. CALCULUL REDEVENTEI   
Valoarea redevenței pentru terenul în suprafață de 64.343 mp este stabilită la 
23.662 lei / an  conform raportului de evaluare nr. 52 / 27.02.2017 întocmit de ing. 
Verdes Mihaela – Viorica, evaluator autorizat. 
 

      4. ANALIZA PRELIMINARA A FEZABILITATII ECONOMICE SI  
FINANCIARE. 
 
4.1. Analiza economică şi financiară. 

Terenul oferit spre concesionare de către  Consiliul Local al  comunei Schitu 
Golești  ,este un teren  din  domeniul public al  comunei Schitu Golești;    
          Redevenţa obtinuţă prin  concesiunea terenului  se face venit la bugetul   
local conform  art. 16, alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Suprafata  solicitată la concesiune  este liberă de construcţii şi face parte  din 
domeniul public al comunei Schitu Golești;  

Redeventa  a fost stabilita  la suma  23.662 lei/an. 
 
 
 

5. ALTE DATE SI ELEMENTE LUATE IN CONSIDERARE IN CEEA CE 
PRIVESTE OPORTUNITATEA  CONCESIUNII 

 
           -Adresa din partea  SC Fontana Pietro Romania SRL, inregistrata in cadrul 
institutiei noastre sub nr. 6058/ 22.07.2016, prin care solicita Consiliului Local al  
comunei Schitu Golești  concesionarea directa a   terenului  aflat  în partea de sud  a 
fabricii Fontana Pietro Romania,  proprietate  publica a comunei Schitu Golești  

-Pentru suprafaţa respectivă de teren nu au fost formulate cereri conform Legii 
nr. 18/1991- Legea Fondului Funciar şi nu au fost înregistrate  notificări  conform 
Legii 10/2001; 

-Durata concesiunii este de  49 de ani , incepand cu data obtinerii contractului 
de concesiune; 

-Modalitati de plata: pretul concesiunii (redeventa) se va plati cu ordin de plata 
in contul concedentului, in 2( două) rate semestriale până la data de 31 martie și 
respectiv până la data de 30 septembrie, ale fiecărui an  ; 
           Indexarea  se va face  anual in funcţie  de rata  inflaţiei  . 
  

Întocmit, 
Secretar, 

VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  ARGEȘ 
COMUNA SCHITU  GOLEȘTI 

CONSILIUL  LOCAL  SCHITU  GOLEȘTI 
 

 
  H O T Ă R Â R E A 

Nr. 22 
(privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan  în suprafață de 376 mp 

aparţinînd domeniului privat al comunei Schitu Golești situat în punctul 
 ” Orășel Slăniceanu –Dumitru ”) 

  Consiliul Local  Schitu Golești , judeţul  Argeș, întrunit în ședința ordinară din data de 
28.03.2017; 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 2702   din  22.03.2017  ; 
- raportul compartimentului de specialitate nr.  2707  din 22.03.2017 ; 
- hotărârea Consiliului Local  Schitu Golești  nr. 11 / 31.01.2012 privind  aprobarea Inventarului 

bunurilor care aparțin  domeniului privat al comunal; 
- avizul Comisiei pentru buget, finanţe, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public 

şi  privat; 
           În temeiul art. 36 alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare nr. 51 / 27.02.2017  al terenului intravilan categoria de 
folosință arabil ,  în suprafață de 376 mp, aparţinînd domeniului privat al comunei  Schitu Golești , întocmit de 
către ing. Verdes Mihaela - Viorica, expert evaluator proprietati imobiliare , conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de  376 m.p., situat în 
intravilanul satului  Schitu Golești în punctul ” Orășel Slăniceanu - Dumitru, aparţinînd domeniului privat al 
comunei Schitu Golești , nr. cadastral 80657 ,  cu   următoarele vecinătăţi :  laNord – Lot.1 cu nr. cadastral 
80656, la Sud – Biserica Evanghelică, la Est -  DN 73 și la Vest –  Dumitru Nicolae. 
 Art. 3 - Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 4 - Preţul de pornire a licitaţiei este de  48  lei/ m.p. 

Art. 5 - Cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare  vor trece în sarcina 
cumpărătorului. 
 Art. 6 - Se împuterniceşte primarul comunei  Schitu  Golești să încheie contractul de vânzare-
cumpărare sub forma autentică. 
 Art. 7 - Achitarea integrala a contravalorii terenului se va face la data încheierii contractului de 
vânzare – cumpărare. 
 Art. 8 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de primarul comunei Schitu Golești 
prin  compartimentele de specialitate. 
 Art. 9 - Secretarul comunei  Schitu Golești va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile 
prezentei hotărâri.     

Data azi, 28.03.2017 

                                        
                    Preşedinte de şedinţă, 
                        Solomon  Ion                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                                                                 Secretar, 
                                                                                                                          Vlăducă  Cătălin 
 
 
Nr. consilieri prezenți : 14 

Nr. voturi -pentru- : 14 

 

 

 

 



                                                                                               Anexa nr. 2  la HCL nr. 22 /  28.03.2017  
 
                                                                                                                          Aprobat, 
                                                                                                                            Primar, 

                                                                                                 Miriță Vasile - Tudorel 
 
 

CAIET DE SARCINI 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren intravilan  în suprafață de 376 mp 

aparţinînd domeniului privat al comunei Schitu Golești situat în punctul 
” Orășel Slăniceanu –Dumitru ” 

 

Cap. I. OBIECTUL VANZARII 

1.l. Terenul care urmeaza a fi vandut are o  suprafaţă de  376 m.p. este situat in intravilanul comunei 

Schitu  Golești , în satul Schitu Golești, in punctul  ” Orășel Slăniceanu - Dumitru, categorie de 

folosinta –  arabil  si a fost evaluat de  ing. Verdes  Mihaela - Viorica expert evaluator EPI , EBM 

prin  raportul de evaluare  nr. 51 / 27.02.2017. 

1.2. Terenul care face obiectul vanzarii este proprietatea privata a comunei Schitu Golești, ultima 

inventariere a acestuia fiind realizata prin Hotararea Consiliului Local  Schitu Golești  nr. 11/ 

31.01.2012.  

Cap. II. MOTIVATIA VANZARII 

Ratiunile de ordin legislativ, economic, financiar si social care motiveaza vanzarea  terenului sunt 

urmatoarele: 

- atragerea de venituri la bugetul local ; 

- prevederile art. 36 alin. (5) litera “b” din Legea nr. 215/2001  privind administratia publica locala, 

republicată, cu modificările și  completările ulterioare; 

- prevederile art. 123 alin.(1) si (2) din Legea nr. 215/2001, republicata "Consiliile locale si consiliile 

judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, 

dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori 

sa fie inchiriate. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce 

fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii.Vanzarea, 

concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii."  

-prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic 

aplicabil acesteia " Dreptul de proprietate privata al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 

asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, daca legea nu 

dispune altfel." 

           Cap. III. ELEMENTE DE PRET 

3.1. Pretul de pornire la licitatie este de  48 lei/m.p. pentru terenul intravilan stabilit conform 

raportului de evaluare nr.  51 /  27.02.2017 întocmit de expert evaluator ANEVAR  Verdes Mihaela – 

Viorica , iar pasul de strigare este de 0,5 lei. 

3.2. Garantia de participare la licitatie este de 2 %  ( 361  lei) din valoarea totala a terenului licitat, 



calculata la pretul de pornire si va fi depusa de ofertant la data înscrierii la licitatie. 

3.3 Pentru ofertantii care nu au adjudecat terenul pentru care s-au înscris, garantia de  participare va 

fi restituita in termen de 60 de zile de la data licitatiei  in baza unei cereri formulate în scris.  

3.4. Pentru ofertantul castigator garantia de participare se scade din valoarea totala a terenlui 

adjudecat, aceasta reprezentând prima rata pentru achizitia  bunului, urmând ca diferenta de valoare 

sa fie achitata la data semnariii contractului. 

3.5. În cazul în care adjudecatarul nu achita intreaga contravaloare a terenului în termenul prevazut la 

pct. 3.4., ofertantul care a licitat ultimul pret inaintea celui la care s-a adjudecat, poate cumpara  

terenul respectiv la pretul licitat în termen de 15 zile de la expirarea termenului de plata pentru 

ofertantul declarat adjudecatar initial. 

Cap.IV. CONDITII DE MEDIU 

Cumparatorul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul 

protectiei mediului. 

           Cap. V . OBLIGATIILE PARTILOR 

6.1. Vanzatorul are urmatoarele obligatii: 

a.- Sa predea cumparatorului bunul vandut pe baza unui proces verbal de predare/primire.  

b.- Vanzatorul are obligatia de a nu tulbura pe cumparator in exercitiul drepturilor rezultate în urma 

încheierii contractului de vanzare-cumparare (sa garanteze apararea împotriva oricarei evictiuni 

totale sau partiale potrivit art. 1337 Cod civil ). 

c. - De asemenea, vanzatorul garanteaza pe cumparator ca bunul vandut nu este sechestrat, scos din 

circuitul civil, ipotecat sau gajat. 

d.- Vanzatorul nu raspunde de viciile aparente. 

6.2. Cumparatorul are urmatoarele obligatii: 

a. -achitarea integrala a debitelor pe care le are fata de bugetul local din localitatea  de domiciliu 

pentru persoane fizice respectiv localitatea sediului social pentru persoane juridice ; 

b. - cumparatorul se obliga sa achite pretul terenului, precum si cheltuielile vanzarii (cheltuielile 

propriu-zise ale actului, taxele de timbru si de autentificare - onorariul notarial ). 

c.- sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local pana la incheierea contractului de 

vanzare-cumparare si cele care decurg dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare.  

 

          Cap. VI. DISPOZITII FINALE  

6.1.Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de vanzare –cumparare.  

6.2. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de vanzare-cumparare. 

Contractul de vanzare – cumparare se va incheia numai dupa finalizarea intocmirii cartii funciare.  

6.3. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantului 

contra sumei de 100 lei.  

6.4 Ofertantii la licitatie vor achita taxa de participare la licitatie in suma de 200 lei. 



6.5. Transmiterea dreptului de proprietate opereaza in momentul incheierii contractului de vanzare -

cumparare in forma autentica. Partile se vor prezenta dupa adjudecare si dupa finalizarea cartii 

funciare la un birou notarial pentru incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-

cumparare. 

6.6. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, copii dupa chitantele care 

atesta achitarea documentatiei de licitatie, a taxei si a garantiei de participare la licitatie. 

Nu pot participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: 

-au debite fata de bugetul de stat si Primaria comunei  Schitu Golești; 

-sunt in litigii cu Consiliul Local al comunei Schitu Golești;  

-au fost adjudecatari ai unei licitatii anterioare si nu au incheiat contract cu Consiliul Local  Schitu 

Golești.  

6.7. Daca din diferite motive licitatia se amana sau se anuleaza, decizia de amanare sau anulare nu 

poate fi atacata de ofertanti. 

In acest caz ofertantilor li se va inapoia in termen de cinci zile garantia de participare la licitatie si 

contravaloarea documentatiei de licitatie pe baza unei cereri scrise si inregistrate la Primaria comunei  

Schitu  Golești. 

Prin inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera insusite de catre 

ofertant. 

           Cap.VII INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 

Licitatia se va desfasura in data de___________ la sediul Primariei comunei Schitu Golești. 

Inscrierea la licitatie se va face in perioada_________________ intre orele 8.30 si 16.00 la sediul 

Primariei comunei Schitu Golești.  

In vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa plateasca : 

-garantia de participare la licitatie, in suma de  361   lei, reprezentind 2% din valoarea totala 

terenului, calculata la pretul de pornire, fie la casieria Primariei comunei Schitu Golești , fie în contul 

nr. __________________________________deschis la Trezoreria municipiului Câmpulung .  

-caietul de sarcini aferent licitatiei, inclusiv toate documentele necesare licitatiei in suma de 100 lei, 

fie la casieria Primariei comunei Schitu Golești, fie in contul nr._____________ 

_____________________________ deschis la Trezoreria municipiului Câmpulung  

-taxa de participare la licitatie în suma de 200 lei, fie la casieria Primariei comunei Schitu Golești, fie 

in contul nr.__________________________ deschis la Trezoreria municipiului Câmpulung. 

Pretul de pornire la licitatie este de: 

-  48 lei/m.p. pentru terenul intravilan,iar pasul de strigare la licitate este de 0,5 lei. 

- pretul de adjudecare, va fi cel putin egal cu pretul de pornire a licitatiei. 

 

 

 



Ofertantii vor anexa la cererea tip copii xerox dupa: 

a) pentru persoane juridice 

- copii xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei pentru licitatie si a 

garantiei depuse ori copii ale ordinelor de plata justificative; 

- act constitutiv al societatii (statut/ contract), certificat de inregistrare fiscala, certificat de 

inregistrare la Registrul Comertului, etc; 

- ultimul bilant contabil vizat de  AJFP.  si ultima balanta de verificare; 

- certificat privind achitarea impozitelor si taxelor locale; 

- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii bugetare fata de bugetul consolidat al 

statului. 

Certificatele doveditoare vor fi eliberate de institutiile abilitate si vor fi depuse in forma originala; 

b) pentru persoanele fizice 

- actul de identitate;  

- copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei pentru licitatie si a 

garantiei depuse; 

- actul autentic de reprezentare (procura), in cazul in care ofertele sunt depuse de imputernicitii 

ofertantilor si nu de acestia personal.  

- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii bugetare fata de Primaria comunei 

Schitu Golești 

Certificatul doveditor va fi eliberat de Primaria comunei  Schitu Golești si va fi depus in forma 

originala. 

Cererile tip de participare la licitatie vor fi procurate de catre ofertanti de la sediul Primariei comunei  

Schitu  Golești. 

            Cap.VIII DESFASURAREA LICITATIEI 

Se incepe licitatia parcurgand urmatoarele etape: 

1.se verifica existenta actelor solicitate si a actelor doveditoare de plata a garantiei, a caietului de 

sarcini si a documentatiei pentru licitatie, precum si a taxei de participare;  

2.se verifica identitatea ofertantilor pe baza buletinului de identitate/ cartii de identitate/ adeverinte; 

3.se trece la supralicitarea directa;  

4.supralicitarea continua pana cand nici un ofertant nu mai supraliciteaza;  

5.terenul se adjudeca acelui ofertant care a facut cea mai mare oferta, la a treia strigare consecutiva; 

6. pe durata şedinţei de licitaţie participanţii nu au permisiunea de a părăsi sala, în caz contrar vor fi 

descalificaţi. 

7.Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei va incheia un proces-verbal de adjudecare, in doua 

exemplare.  

8.Partile se vor prezenta dupa adjudecare si dupa finalizarea cartii funciare la un Birou Notarial, in 

vederea incheierii contractului in forma autentica, pe baza procesului-verbal de adjudecare si a 



caietului de sarcini. 

 In cazul in care, la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu sunt prezenti  

participantii înscrisi, se asteapta o ora dupa care licitatia se amana pentru o perioada de 10 zile.   

 

 
 Întocmit, 
 Secretar, 

VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARGEŞ 
 COMUNA SCHITU GOLEŞTI 

CONSILIUL  LOCAL  SCHITU  GOLEȘTI 
 
 

 
  HOTĂRÂREA 

Nr. 23 
( privind  vânzarea liberă a suprafeței de 365 mp teren  intravilan, categoria de  folosință 

curți-construcții, situat în comuna Schitu Golești, nr. 499, zona Orășelul Minier, 
județul Argeș) 

 
 Consiliul Local Schitu Golești, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2017; 
 Examinând  proiectul de hotărâre privind vânzarea liberă a suprafeței de 365 mp teren  
intravilan, categoria de  folosință curți-construcții, situat în comuna Schitu Golești, nr. 499, zona 
Orășelul Minier, județul Argeș - proiect inițiat de  primarul comunei Schitu Golești. 
 Analizând  raportul de specialitate nr. 2710  /  22.03.2017 întocmit de secretarul comunei 
Schitu Golești  și raportul de evaluare nr. 41 / 13.02.2017 întocmit de ing. Verdeș Mihaela Viorica 
– evaluator  autorizat; 
 Văzând  prevederile  HCL Schitu Golești nr. 11 / 31.01.2012 privind aprobarea bunurilor  
care aparțin  domeniului  privat comunal 

În  temeiul  dispozițiilor art. 36 alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 
privind  administrația publică locală, republicată, cu modificările și  completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1 – Se aprobă vânzarea suprafeței de 365 mp teren situat în intravilanul comunei  

Schitu Golești, categoria de folosință curți – construcții, înscris în C.F. nr. 80350  a  localității 
Schitu Golești, nr. cadastral 80350, în favoarea  soților Enache Doru și Enache Maria Emilia. 

Art.2 – Se  aprobă prețul de vânzare  de  8,21 euro / mp,  pentru  terenul descris la art.1 al 
prezentei hotărâri , conform raportului de evaluare  nr. 41 / 13.02.2017 întocmit de ing. Verdes  
Mihaela – Viorica evaluator autorizat ANEVAR. 

Art.3 – Detaliile vînzării și modalitățile de plată vor fi stabilite prin contractul de vânzare 
-cumpărare încheiat la Biroul Notarului Public . Prețul  va fi achitat în lei la cursul leu / euro stabilit 
de B.N.R.  în ziua  plății. 

Art.4 -  Se împuternicește primarul comunei Schitu Golești să semneze, în numele comunei 
Schitu Golești, contractul de vânzare-cumpărare la Biroul Notarului Public. 

Art.5 – Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Schitu Golești prin  compartimentele de specialitate. 

Art.6 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare și va fi comunicată 
Instituției Prefectului – județul Argeș, primarului  comunei Schitu Golești  și  persoanelor 
interesate. 

Dată azi 28.03.2017 

 
                Președinte de ședință,                                                      Contrasemnează, 
                  SOLOMON ION                                                                  Secretar, 
                                                                                                      VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 
 
Nr. consilieri prezenți : 14 

Nr. voturi- pentru- : 14 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARGEŞ 
 COMUNA SCHITU GOLEŞTI 

CONSILIUL  LOCAL  SCHITU  GOLEȘTI 
 
 

  HOTĂRÂREA 
Nr. 24 

( privind  stabilirea destinației sumei de 20 mii lei, prevăzute în bugetul local al comunei Schitu 
Golești pe anul 2017, la art. 67.02.05.01 - sport) 

 
 Consiliul Local Schitu Golești, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2017; 
 Examinând  expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golești și proiectul de hotărâre 
privind stabilirea destinației sumei de 20 mii lei, prevăzute în bugetul local la art. 67.02.05.01 - sport . 

Văzând  prevederile  HCL Schitu Golești nr. 20 /  17.03.2017 privind aprobarea  bugetului local 
de venituri și cheltuieli al comunei Schitu Golești pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018 – 2020, pentru 
aprobarea  programului de investiții pe anul 2017 și pentru anii 2017 – 2019  și a programului lucrărilor 
de reparații și întreținere pe anul 2017; 

Văzând prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În  temeiul  dispozițiilor art. 36 alin. (6) lit. a), pct.6 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 ca prevederile bugetare, în sumă de 20 mii lei, alocate la articolul de cheltuieli 

67.02.05.01 – sport din cadrul  bugetului local al comunei Schitu Golești, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local Schitu Golești nr. 20 / 17.03.2017, să fie utilizate pentru următoarele  categorii de 
cheltuieli: 

a) cheltuieli pentru asigurarea participării echipei de fotbal Asociația sportivă Schitu Golești la 
competițiile sportive județene : taxe federație, taxe viza medicală jucători, cotizație anuală, taxe delegări 
arbitrii, taxe pentru eliberarea  carnetului de legitimare a jucătorilor, taxe pentru emiterea duplicatelor de 
legitimații, taxe acord pentru transfer jucători, taxe pentru viza anuală de transfer jucători, taxa contestații, 
sancțiuni pecuniare pentru faulturi de joc, viza anuală   carnet antrenor; 

b)  alte cheltuieli materiale privind asigurarea  condițiilor de competiție pentru echipa de fotbal 
Asociația sportivă Schitu Golești : amenajarea și întreținerea terenului de fotbal, achiziționarea  
echipamentului sportiv, asigurarea  asistenței medicale prin prestări servicii medicale la meciurile 
organizate pe teren propriu. 

Art.2 –  Efectuarea plăților se va face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 
Art.3 –  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul , 

viceprimarul, reprezentantul  consiliului local în cadrul  asociației sportive și compartimentul  
contabilitate. 

Art.4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare  și prin publicare pe pagina 
de internet a primăriei și va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Argeș, primarului  comunei 
Schitu Golești. 

Dată azi 28.03.2017 

 

                Președinte de ședință,                                                      Contrasemnează, 
                  SOLOMON ION                                                                  Secretar, 
                                                                                                      VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 
 
Nr. consilieri prezenți : 14 

Nr. voturi- pentru- : 14 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARGEŞ 
 COMUNA SCHITU GOLEŞTI 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEȘTI 
 
 

  HOTĂRÂREA 
Nr. 25 

(  privind  repartizarea sumei de 40 mii lei, prevăzute în bugetul local la   
capitolul de cheltuieli 59.12. – susținerea cultelor ) 

 
 Consiliul Local Schitu Golești, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2017; 
 Având în vedere  că prin Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 20 / 17.03.2017 
privind  aprobarea bugetului  local de  venituri și cheltuieli al comunei Schitu Golești, s-a alocat  
suma de 40 mii lei la capitolul de  cheltuieli 59.12. – susținerea cultelor. 
 Văzând prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind  finanțele publice locale, cu modificările 
și  completările ulterioare 
 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre propus de primarul  comunei Schitu Golești și 
cererile  reprezentanților cultelor religioase; 
 Ținând seama de dispozițiile art. 36 alin. (6) lit. c) din  Legea nr. 215 / 2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările  și  completările ulterioare; 
 În temeiul  dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările  și  completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
 Art.1 – Se aprobă suma de 40 mii lei, alocată  în bugetul local al  comunei Schitu Golești 
pentru anul 2017, la capitolul de cheltuieli 59.12. – Susținerea  cultelor, să fie repartizată cultelor 
și  bisericilor , după cum urmează: 

a) 12  mii lei pentru Biserica Ortodoxă Lăzărești; 
b) 15 mii lei pentru Biserica Ortodoxă  Valea Pechii; 
c) 5 mii lei pentru Biserica Ortodoxă Loturi; 
d) 5 mii lei pentru Biserica Evanghelică Română Schitu Golești; 
e) 3  mii lei pentru  Biserica Penticostală. 
Art.2 – Achizițiile de lucrări sau de bunuri se vor efectua de către culte prin intermediul  

compartimentelor de specialitate ale Primăriei Schitu Golești. 
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei  Schitu  Golești, compartimentul contabilitate și reprezentanții legali ai cultelor religioase. 
Art.4 – Prezenta  hotărâre va fi adusă la cunoștința publică  prin afișare și prin publicare  

pe pagina de internet a Primăriei Schitu Golești și va fi  comunicată primarului comunei, Instituției 
Prefectului – județul Argeș și reprezentanților legali ai cultelor religioase. 

 
Dată azi, 28.03.2017 

 

                         Președinte de ședință,                                                   Contrasemnează, 
                          SOLOMON  ION                                                                 Secretar, 
                                                                                                             VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 
 
 
Nr. consilieri prezenți : 14 

Nr. voturi- pentru- : 14 



 
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARGEŞ 
 COMUNA SCHITU GOLEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SCHITU  GOLEȘTI 
 

 
 

 
 HOTĂRÂREA 

Nr. 26 
(privind  aprobarea Metodologiei  de vânzare  a masei lemnoase pe picior, 

 de pe pășunea  cu vegetație forestieră  din punctul Valea Florii, în volum brut  
de 183 mc, evaluat  cantitativ  prin   actul de punere în valoare 

 nr. AG – 27779701 din / 20.03.2017) 
 
 Consiliul Local al comunei Schitu Golești, judeţul Argeş, întrunit în ședința 
ordinară din data de 28.03.2017; 
 Analizând expunerea de motive prezentată de către primarul comunei Schitu 
Golești, judeţul Argeş cu nr. 2806 /  23.03.2017   şi raportul de specialitate înregistrat sub 
nr. 2807 / 23.03.2017prin care se propune stabilirea metodologiei de vânzare prin licitaţie 
publică, a masei lemnoase pe picior marcată pe pășunea cu vegetație forestieră din 
punctul  Valea Florii, aflată în proprietatea publică a comunei Schitu Golești, jud. Argeș; 
 Având în vedere: 

-  actul de punere în valoare nr.  AG - 27779701 / 20.03.2017 întocmit de Ocolul 
Silvic  Codrii Verzi; 

      - HG nr. 617 / 2016 pentru aprobarea Regulamenului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 

     - art. 36 alin.(2), lit.c), alin. (5) lit. a), art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215 / 
2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 115 alin.(1), lit.b) din 
Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 – Se aprobă Metodologia de vânzare prin licitaţie publică , cu preselecţie, 
cu strigare, a volumului brut de masă lemnoasă de 183  mc, din pășunea cu vegetație 
forestieră  situată în punctul Valea Florii, prevăzut prin actul de punere în valoare nr. AG 
- 27779701 /  20.03.2017   întocmit de Ocolul Silvic Codrii Verzi, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – (1)  Preţul minim de pornire la licitaţie se stabileşte la suma de 110 lei / 
mc. ( cu TVA) 
              (2)  Garanţia de contractare se stabileşte la suma de 1.007 lei ( 5 % din 
valoarea de pornire a licitaţiei), iar tariful de participare la licitaţie este 150 lei / ofertant. 
Aceste taxe vor fi achitate numai de operatorii economici selectaţi prin licitaţie. 



 Art.3 – Au dreptul să participe la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior agenţii 
economici  atestaţi pentru activitatea de exploatări forestiere sau agenţii economici care 
desfăşoară activitatea de industrializare a lemnului dar nu sunt atestaţi şi pentru 
activitatea de exploatări forestiere, dacă prezintă contractul de prestări servicii cu agenţii 
economici atestaţi pentru exploatări forestiere. 
 Art.4 – Sumele rezultate din valorificarea masei lemnoase pe picior prevăzută la 
art.1, se constituie venit la bugetul local al comunei  Schitu Golești. 
 Art.5 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de primarul 
comunei  Schitu Golești prin aparatul de specialitate. 
  Art.6 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afișare și 
publicare pe pagina de internet a primăriei şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – 
judeţul Argeş, Consiliului Judeţean Argeş , Ocolului Silvic Codrii Verzi şi primarului 
comunei Schitu Golești. 

Adoptată în Schitu Golești  , la  data de 28.03.2017 

 
 
 
                       Preşedinte de şedinţă,                                             Contrasemnează, 
                         SOLOMON ION                                                           Secretar, 
                                                                                                   VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. consilieri prezenți : 14 

Nr. voturi- pentru- : 13 

Nr. voturi – împotrivă-:1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 COMUNA SCHITU GOLEŞTI 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEȘTI 
JUDEŢUL ARGEŞ 

 
 

 
 HOTĂRÂREA 

Nr.27 
(privind  implementarea proiectului “Reabilitare Camin Cultural în Comuna Schitu Golești, 

sat Schitu Golești, jud. Argeș” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 – 2020 
prin măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale,  

submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural) 
 

 Consiliul Local al comunei Schitu Golești, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2017; 
 Având în vedere necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului “Reabilitare  Cămin 
Cultural  în  Comuna  Schitu Golești, sat Schitu Golești jud. Argeș” finanţat prin FEADR în cadrul 
programului PNDR 2014 – 2020 prin măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele 
rurale, submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural şi aprobării studiului 
de fezabilitate pentru această investiţie 

Luand act de: 
a) Expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golești  înregistrată cu nr.  

2882 / 27.03.2017; 
b) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Schitu Golești. 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art.120 şi art 121 alin.(1) si (2) din Constituţia României, republicată; 
-    art.8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
-  art.7 alin.(2) şi art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
-    art.20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006; 
-    art.36 alin.2 lit.b) si d) din Legea administraţiei publice locale nr.215 / 2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
-   Legii nr.273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi celor ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1 – Se aprobă implementarea Proiectului  de investiții “Reabilitare  Cămin Cultural  în  

Comuna  Schitu Golești, sat Schitu Golești, jud. Argeș”, finanţat prin FEADR în cadrul programului 
PNDR 2014 – 2020 prin măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 
7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, denumit în continuare Proiectul. 
 Art.2 – Se confirmă necesitatea şi oportunitatea investiţiei realizate prin proiectul aprobat la 
art.1, pentru locuitorii localităţii  Schitu Golești, Comuna  Schitu Golești.  

Art.3 - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare 
a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – P.N.D.R., 
potrivit legii. 
 Art.4 – Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăţi în cadrul Proiectului. 
 Art.5 – Activitățile culturale  desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei  depunerii  Cererii 
de finanțare, sunt: 



- participarea ansamblului  folcloric HORA și a unui  solist popular  din Schitu Golești la 
festivalul ” Brâul de la Boteni - Argeș”, în data de 07.08.2016; 

-  program artistic prezentat de ansamblul folcloric  HORA al Căminelor culturale  Schitu 
Golești la Ziua comunei Schitu Golești în data de 23.10.2016; 

-  prezentarea programului de datini și obiceiuri de iarnă în data de 20.12.2016 de către 
ansamblul HORA al Căminelor culturale din comuna Schitu Golești; 

-  spectacol folcloric oferit cu ocazia  Zilei Unirii din data de 24.01.2017; 
-  spectacol folcloric  cu ocazia Zilei  femeii din data de 08.03.2017. 
Art.6 – Activitățile sociale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii 

de finanțare, sunt:    -  acordarea  de consultație medicală gratuită la Căminul cultural Schitu Golești, 
în data de 21.10.2016 de către SC Beju Optic SRL; 

-  promovarea drepturilor copilului și a măsurilor de tip familial  - 12.02.2017; 
-  sensibilizarea comunității privind problematica  copilului cu dizabilități – 05.03.2017 
-  implementarea  programului de îmbunătățire și eficientizare a colectării deșeurilor menajere 

în comuna Schitu Golești – 19.03.2017; 
- promovarea campaniei de colectare și reciclare  a deșeurilor de echipamente  electrice și 

electronice de caravana ECOTIC  - 28.032017. 
Art.7- Caracteristicile tehnice ale investiției  sunt cele  cuprinse  în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.8 – Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate şi de ordonator principal de credite. 
Art.9 – Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr.  

15 / 28.02.2017 își încetează aplicabilitatea. 
 Art.10 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei  
Schitu Golești. 
 Art.11 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Schitu Golești, 
în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Schitu Golești şi Instituției Prefectului -  judeţul  
Argeș şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare și publicare  pe pagina de internet a primăriei. 
 

Data azi, 28.03.2017 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                     SOLOMON  ION               CONTRASEMNEAZĂ, 
                     SECRETAR 
             VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 
 
 
 
 
Nr. consilieri prezenți : 14 

Nr. voturi – pentru - : 14 

 

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 


