
JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

 

HOTARAREA 

Nr. 41 

(privind inchirierea unui spatiu - apartament - in Posta 

 Schitu Golesti, pentru amenajarea unei frizerii) 

 

 

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

ordinara din data de 31.05.2016; 

 Luand in dezbatere solicitarea dnei. Zamfir Daniela cu privire la inchirierea 

imobilului - apartament - situat in Posta Schitu Golesti, aflat in domeniul public al 

comunei, pentru amenajarea unui spatiu de prestari servicii cu destinatia frizerie; 

 Avand in vedere avizul favorabil al comisiilor nr. 1 si 2; 

 Vazand prevederile art. 36 (5) lit. a 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 inchirierea imobilului - apartament - in suprafata de 7,26 

mp situat in Posta Schitu Golesti, aflat in domeniul public al comunei, pentru 

amenajarea unui spatiu de prestari servicii cu destinatia frizerie. 

 Art. 2. Contractul de inchiriere se va incheia pentru o perioada de 3 ani, cu 

posibilitatea de prelungire pentru o perioada egala, cu o chirie de 0,75 euro / mp / 

an. 

 Art. 3. Locatarul va avea obligatia de a dota corespunzator spatiul 

(alimentare cu apa si energie electrica) pe cheltuiala proprie. 

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

compartimentul secretariat. 

 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, dnei Zamfir Daniela si Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş. 
 

Dată azi 31.05.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Iulian Duta 

 

 

                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                    p. Secretar 

                                                                                                Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 

 



JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 42 

(privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a unei suprafete de  

6 mp teren situat in intravilanul comunei in punctul Orasel minier, in  

favoarea proprietarului constructiei Oproiu Cristina Daniela) 

 

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

ordinara din data de 31.05.2016; 

 Luand in dezbatere solicitarea dnei. Oproiu Cristina Daniela cu privire la 

concesionarea prin atribuirea directa a unei suprafete de 6 mp teren situate in 

intravilanul comunei, in punctul Orasel minier, in vederea realizarii investitiei de 

alimentare cu gaze naturale a locuintei; 

 Avand in vedere avizul favorabil al comisiilor nr. 1 si 2; 

 Vazand prevederile art. 36 (5) lit. a 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 concesionarea prin atribuire directa directa a unei 

suprafete de 6 mp teren situat in intravilanul comunei, in punctul Orasel minier, in 

vederea realizarii investitiei de alimentare cu gaze naturale a locuintei, in favoarea 

proprietarului constructiei Oproiu Cristina Daniela. 

             (2). Redeventa este echivalentul in lei a 1 euro / mp / an, iar termenul 

concesiuniii este de 49 ani. 

 Art. 2. Conditiile concesiunii vor fi consemnate in contractul de concesiune 

care se va incheia intre primaria Schitu Golesti si concesionarul Oproiu Cristina 

Daniela. 

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

compartimentul secretariat. 

 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, dnei Oproiu Cristina Daniela si Instituţiei Prefectului - judeţul 

Argeş. 
 

Dată azi 31.05.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Iulian Duta 

 

                                                                                                             Contrasemnează 

                                                                                                    p. Secretar 

                                                                                                                 Cj Pavel 

Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 



JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 43 

(privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor  

pentru comuna Schitu Golesti, actualizat) 

 

 

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

ordinara din data de 31.05.2016; 

 Luand in dezbatere proiectul de hotarare propus de primarul comunei si 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor intocmit de Comitetul Local pentru 

Situatii de Urgenta Schitu Golesti; 

 Avand in vedere avizul favorabil al comisiei nr. 2; 

 Tinand seama de prevederile art. 6 alin. 2 din Ordinul nr. 132 / 2007 al 

Ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru; 

 Vazand prevederile art. 36 (6) lit. a 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 Planul de analiza si acoperire a riscurilor pentru 

comuna Schitu Golesti, astfel cum a fost actualizat de Comitetul Local pentru 

Situatii de Urgenta Schitu Golesti. 

                         (2). Planul de analiza si acoperire a riscurilor poate fi consultat pe 

pagina de internet a primariei Schitu Golesti si la sediul Comitetul Local pentru 

Situatii de Urgenta Schitu Golesti. 

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

insarcineaza presedintele Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, seful 

centrului operativ cu activitate temporara si seful serviciului voluntar pentru 

situatii de urgenta Schitu Golesti. 

 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, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Cpt Puica 

Nicolae” al judetului Arges si Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş. 
Dată azi 31.05.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Iulian Duta 

 

                                                                                                             Contrasemnează 

                                                                                                   p. Secretar 

                                                                                                               Cj Pavel Schiaucu 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 

 



 

JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 44 

(privind marcarea si taierea unei cantitati de 20 m³ material lemnos de  

diverse esente, din padurea fostei UM Lazaresti) 

 

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

ordinara din data de 31.05.2016; 

 Avand in vedere: 

- contractul de concesiune nr. 370 / 13.01.2012 incheiat intre primaria Schitu Golesti 

si SC Contact Trident SRL;  

- expunerea de motive a viceprimarului comunei privind marcarea si taierea 

unei cantitati de 20 m³ material lemnos, de diverse esente, din padurea fostei UM 

Lazaresti; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

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 unei cantitati de 20 m³ material lemnos, 

de diverse esente, din padurea fostei UM Lazaresti.  

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

Golesti, pentru asigurarea necesarului de consum al institutiei in sezonul rece. 

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 31.05.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Iulian Duta 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 

 

 



JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

HOTARAREA 

Nr. 45 

(privind aprobarea compensarii chiriei pentru II David Georgiana Ionela) 

 

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

ordinara din data de 31.05.2016; 

 Avand in vedere: 

- contractul de inchiriere nr. 2874 / 12.04.2011 incheiat intre Consiliul local Schitu 

Golesti si II David Georgiana Ionela;  

- expunerea de motive a viceprimarului comunei privind aprobarea 

compensarii chiriei datorate; 

- avizul favorabil al comisiilor nr. 1 si 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 compensarea chiriei in suma de 924 lei, reprezentand 

contravaloarea unei cantitati de 1.320 kw energie electrica, in favoarea locatarului 

II David Georgiana Ionela, urmare a efectuarii de catre locatar a platii facturilor de 

energie electrica a gradinitei din satul Valea Pechii. 

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

viceprimarul comunei si sef serviciu comunitar de utilitati publice. 

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, II David Georgiana Ionela si Instituţiei Prefectului - judeţul 

Argeş. 
 

Dată azi 31.05.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Iulian Duta 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

 

 

HOTARAREA 

Nr. 46 

(privind aprobarea realizarii unui proiect pentru Cererea de Propuneri de 

Proiecte “Dezvoltare Locala Integrata - DLI 3600 - in comunitatile 

marginalizate rome” si realizarea parteneriatului  

necesar implementarii si cofinantarii) 

 

 

 

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

ordinara din data de 31.05.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei;  

- Acordul de parteneriat 2014 - 2020; 

- Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020; 

- Hotararea de Guvern nr. 399 / 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul European de Dezvoltare 

Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014 - 2020; 

- Ghidul Solicitantului - Conditii Generale; 

- Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice, aferent fiecarei cereri de propuneri de 

proiecte; 

- Regulamentul UE nr. 1303 / 2013 de stabilire a unor dispozitii comune si ale 

Regulamentului UE nr. 1304 / 2013 privind FSE; 

- avizul favorabil al comisiilor nr. 1 si 2; 

Vazand prevederile art. 36 (7), lit. a 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 realizarea si depunerea unui proiect in cadrul Cererii de 

Propuneri de Proiecte “Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) in comunitatile 

marginalizate rome” AP 4 / OS 4.1 (2) programul Operational Capital Uman 2014 - 

2020.   

Art. 2. (1). Se aproba demararea constituirii parteneriatului cu scopul de a 

realiza studiul preliminar asupra comunitatii marginalizate, propunerea de proiect 

si cererea de finantare in cadrul apelului lansat, conform Ghidului Solicitantului. 

             (2). Se imputerniceste primarul comunei Schitu Golesti, judetul 

Arges sa semneze acordul de parteneriat si documentele privitoare la depunerea 

cererii de finantare, precum si achizitia serviciilor specializate pentru care primaria 

nu are expertiza si nominalizarea managerului de proiect. 

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

primarul comunei Schitu Golesti, judetul Arges. 



Art. 4. 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 si Institutiei Prefectului - judetul Arges. 

 

 

Dată azi 31.05.2016 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Iulian Duta 

 

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează 

                                                                                                 p. Secretar 

                                                                                                             Cj Pavel Schiaucu 

 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 
 
 

 

 

 

 

 


