
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

HOTARAREA 

Nr. 65 

(privind aprobarea acordarii de scutiri de la plata impozitelor si taxelor 

locale pentru anul fiscal 2017, pentru persoanele beneficiare ale Legii 

341 / 2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au 

contribuit la Victoria Revolutiei romane din decembrie 1989) 

 

 

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

20.12.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei cu privire la scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2017, pentru persoanele beneficiare ale Legii 341 / 2004 a recunostintei fata de eroii 

martiri si luptatorii care au contribuit la Victoria Revolutiei romane din decembrie 1989;  

- prevederile art. 456, alin. 2, lit. j din Legea nr. 227 / 2015; 

- prevederile art. 5, lit. j din Legea nr. 341 / 2004;  

- avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

Vazand prevederile art. 36 (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 aproba scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017, pentru 

persoanele beneficiare ale Legii 341 / 2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au 

contribuit la Victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, conform anexei nr. 1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

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

impozite locale 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 comunicată primarului comunei, persoanelor nominalizate in 

anexa nr. 1 si Institutiei Prefectului - judetul Arges. 

        

Dată azi 20.12.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

OPRESCU NICOLAE DORINEL  

 

                                                                                                                    Contrasemnează 

                                                                                                          p. Secretar 

                                                                                                                      Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

HOTARAREA 

Nr. 66 

(privind aprobarea asfaltarii in cadrul proiectului “Modernizare drumuri  

comunale conform HCL nr. 15 / 2016 in comuna Schitu Golesti, judetul  

Arges a Ulitei Buduroi pentru care este realizat proiectul cat si 

renuntarea la asfaltare a Ulitei Poiana Sorii de la pichetul 6-13) 

 

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

20.12.2016; 

 Avand in vedere: 

- adresa constructorului cu privire la neconcordanta existenta in proiectul tehnic cu privire la Ulita 

Draganescu si Ulita Poiana Sorii;  

- expunerea de motive a primarului comunei privind aprobarea asfaltarii in cadrul proiectului  

“Modernizare drumuri comunale conform HCL nr. 15 / 2016 in comuna Schitu Golesti, judetul Arges a 

Ulitei Buduroi (pentru care este realizat proiectul), cat si pentru renuntarea la asfaltare a Ulitei Poiana 

Sorii de la pichetul 6-13, intrucat exista pe rolul instantelor judecatoresti un litigiu avand ca obiect 

revendicare imobiliara; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

Vazand prevederile art. 36 (6) punctul 13 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 asfaltarea in cadrul proiectului “Modernizare drumuri comunale conform 

HCL nr. 15 / 2016 in comuna Schitu Golesti, judetul Arges a Ulitei Buduroi (pentru care este realizat 

proiectul) cat si renuntarea la asfaltare a Ulitei Poiana Sorii de la pichetul 6-13. 

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

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 Institutiei Prefectului - 

judetul Arges. 

        

Dată azi 20.12.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

OPRESCU NICOLAE DORINEL  

 

 

 

                                                                                                         Contrasemnează 

                                                                                                p. Secretar 

                                                                                                            Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

HOTARAREA 

Nr. 67 

(privind aprobarea Contului de executie al bugetului local  

de venituri si cheltuieli la 15.12.2016) 

 

 

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

data de 20.12.2016; 

 Avand in vedere: 

- Raportul nr. 10608 / 16.12.2016 al compartimentului contabilitate; 

- 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 IV 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 20.12.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

OPRESCU NICOLAE DORINEL  

 

 

 

                                                                                                         Contrasemnează 

                                                                                                p. Secretar 

                                                                                                            Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

HOTARAREA 

Nr. 68 

(privind aprobarea compensarii sumei aferente chiriei datorate de 

locatarul II Zamfir Daniela cu contravaloarea imbunatatirilor 

aduse spatiului cu destinatia de “Frizerie” amplasat 

in incinta Postei Schitu Golesti) 

 

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

20.12.2016; 

 Avand in vedere: 

- contractul de inchiriere nr. 5421 / 01.07.2016 incheiat intre comuna Schitu Golesti si Intreprindere 

Individuala Zamfir Daniela a spatiului cu destinatia “Frizerie” amplasat in Posta Schitu Golesti; 

- expunerea de motive a primarului comunei; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

Vazand dispozitiile art. 36 (1) 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 compensarea sumei de 196 lei aferenta chiriei datorate de locatarul II Zamfir 

Daniela cu contravaloarea imbunatatirilor aduse spatiului cu destinatia de “Frizerie” amplasat in 

incinta Postei Schitu Golesti, ce reprezinta contravaloarea chiriei aferente perioadei contractuale 

01.07.2016 - 31.12.2016. 

 Art. 2. Se insarcineaza comisia de evaluare a institutiei stabilita prin Dispozitia primarului sa 

inventarieze si sa evalueze imbunatatirile aduse spatiului cu destinatia de “Frizerie”.   

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

compartimentul contabilitate si biroul de taxe si impozite locale. 

 Art. 4. 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 20.12.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

OPRESCU NICOLAE DORINEL  

 

 

                                                                                                         Contrasemnează 

                                                                                                p. Secretar 

                                                                                                            Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

HOTARAREA 

Nr. 69 

(privind aprobarea intocmirii Raportului de evaluare in vederea 

stabilirii pretului de pornire a licitatiei pentru terenul situat  

in punctul Orasel Minier care apartine domeniului 

 privat comunal, in vederea vanzarii) 

 

 

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

data de 20.12.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei cu privire la intocmirea Raportului de 

evaluare pentru stabilirea pretului de pornire a licitatiei pentru terenul situat in 

punctul Orasel Minier care apartine domeniului  privat comunal, in vederea 

vanzarii; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

Vazand dispozitiile art. 36 (1) 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 intocmirea Raportului de evaluare in vederea stabilirii 

pretului de pornire a licitatiei pentru terenul situat in punctul Orasel Minier care 

apartine domeniului  privat comunal, in vederea vanzarii. 

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

insarcineaza compartimentul secretariat. 

 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 20.12.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

OPRESCU NICOLAE DORINEL  

 

 

 

                                                                                                         Contrasemnează 

                                                                                                p. Secretar 

                                                                                                            Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:        13 

 



 
 

 

ROMÂNIA 
 COMUNA SCHITU-GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGES 

                                               Tel.fax. 0248/566500 

                                Email:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 

                                                                         C.U.I. 4122469 

 

CONSILIUL LOCAL  SCHITU GOLESTI 
JUDETUL ARGES 
 
 

H O T A R A R E A 
Nr. 70 

( privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016) 
  
 Consiliul local al comunei Schitu-Golesti , judetul Arges  intrunit in sedinta  
ordinara din 20.12.2016 ; 
 Luand in dezbatere  proiectul de hotarare si nota de fundamentare, intocmite  de 
primarul comunei Schitu-Golesti privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2016, prin suplimentarea veniturilor si a  cheltuielilor pentru anul 2016;      
 Avand in vedere raportul compartimentului contabilitate cu nr. 10562/15.12.2016 
si avizul favorabil al comisiei nr. 1;  

Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Arges nr. 19017/12.12.2016, privind 
repartizarea sumelor aprobate pentru finantarea drepturilor acordate copiilor cu cerinte 
educationale speciale; 

Avand in vedere Deciziile nr. 13/2016,  14/2016 ale Sefului Administratiei 
Judetene a Finantelor Publice Arges privind repartizarea influentelor pentru sume 
defalcate din TVA si cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale si pentru sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate; 

Vazand prevederile art.19 (2)  din Legea nr.273 / 2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare  ;  
 In temeiul dispozitiilor art.36 (4) , lit.a si art.45 (1) si ale art. 115 (1) din Legea 
nr.215 / 2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 
H O T A R A S T E   : 

 
 Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 
Schitu-Golesti in trimestrul IV 2016, prin suplimentarea veniturilor si a cheltuielilor cu 
suma de 13 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

 Art.2. Se aproba rectificarea sectiunii de functionare a bugetului local de venituri 
si cheltuieli al comunei Schitu-Golesti in trimestrul IV 2016, prin suplimentarea veniturilor 
si a cheltuielilor  cu suma de 13 mii lei  conform anexei nr.2 care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

 
 
 
 



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

primarul comunei si  compartimentul contabilitate. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare  si prin 

publicare pe pagina de internet a primariei si va fi comunicata primarului comunei  ,  
Institutiei Prefectului – judetul Arges , Consiliului judetean Arges , Administratiei  
Finantelor Publice Arges si  Trezoreriei Campulung . 

 
 

Data azi 20.12.2016 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA  
Oprescu Nicolae Dorinel 

            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            Contrasemneaza      

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



 

 

ANEXA 1  

LA H.C.L nr. 70/2016   

                                                                                  Buget general                                                                                                          -mii  lei- 

Indicator Cod 

indicator 

An  2016 Trim. IV 

VENITURI  +13 +13 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 +19 +19 

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

04.02.04 +19 +19 

Sume defalcate din TVA 11.02 -21 -21 

Sume defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate 

11.02.02 -20 -20 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

11.02.06 -1 -1 

Subventii de la alte administratii 43.02 +15 +15 

Sume primite de la bugetul judetului pt plata 

drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 

43.02.30 +15 +15 

CHELTUIELI  +13 +13 

Invatamant 65.02 +15 +15 

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 +15 +15 

Asistenta sociala 65.02.57 +15 +15 

Asistenta sociala 68.02 -20 -20 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05 -20 -20 

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 -20 -20 

Asistenta sociala 68.02.57 -20 -20 

Locuinte servicii si dezvoltare 70.02 +13 +13 

Iluminat public si electrificari 70.02.06 +13 +13 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 70.02.20 +13 +13 

Transporturi 84.02 +5 +5 

Transport rutier 84.02.03 +5 +5 

Drumuri si poduri 84.02.03.01 +5 +5 

Bunuri si servicii 84.02.20 +5 +5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 2  

LA H.C.L  nr. 70/2016 

Sectiunea de functionare 

- buget local – 

                                                                                                                                                                          -mii  lei- 

 

Indicator Cod indicator An  2016 Trim. IV 

VENITURI  +13 +13 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 +19 +19 

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

04.02.04 +19 +19 

Sume defalcate din TVA 11.02 -21 -21 

Sume defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate 

11.02.02 -20 -20 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

11.02.06 -1 -1 

Subventii de la alte administratii 43.02 +15 +15 

Sume primite de la bugetul judetului pt plata 

drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 

43.02.30 +15 +15 

CHELTUIELI  +13 +13 

Invatamant 65.02 +15 +15 

Asistenta sociala 65.02.57 +15 +15 

Ajutoare sociale 65.02.57.02 +15 +15 

Ajutoare sociale in numerar 65.02.57.02.01 +15 +15 

Asistenta sociala 68.02 -20 -20 

Asistenta sociala 68.02.57 -20 -20 

Ajutoare sociale 68.02.57.02 -20 -20 

Ajutoare sociale in numerar 68.02.57.02.01 -20 -20 

Locuinte servicii si dezvoltare 70.02 +13 +13 

Bunuri si servicii 70.02.20 +13 +13 

Bunuri si servicii 70.02.20.01 +13 +13 

Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare 70.02.20.01.30 +13 +13 

Transporturi 84.02 +5 +5 

Bunuri si servicii 84.02.20 +5 +5 

Bunuri si servicii 84.02.20.01 +5 +5 

Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare 84.02.20.01.30 +5 +5 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax. 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

HOTARAREA 

Nr. 71 

(privind renuntarea la dezmembrarea efectuata in anul 2009 pentru 

imobilul denumit Spital minier si pentru aprobarea noii 

propuneri de dezmembrare a acestui imobil) 

 

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

20.12.2016; 

 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei cu privire la renuntarea la dezmembrarea efectuata in 

anul 2009 pentru imobilul denumit Spital minier si pentru aprobarea noii propuneri de dezmembrare 

a acestui imobil; 

- avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

Vazand dispozitiile art. 36 (2) lit. c 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 renunta la dezmembrarea efectuata in anul 2009 pentru imobilul denumit Spital 

minier si se aproba noua propunere de dezmembrare a acestui imobil, dupa cum urmeaza: 

- lotul 1 in suprafata de 3.659 mp - categoria de folosinta curti - constructii; 

- lotul 2 in suprafata de 510 mp - categoria de folosinta curti - constructii; 

- lotul 3 in suprafata de 2.482 mp - categoria de folosinta arabil. 

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

Patrascu Elena. 

 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 20.12.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

OPRESCU NICOLAE DORINEL  

 

 

                                                                                                         Contrasemnează 

                                                                                                p. Secretar 

                                                                                                            Cj Pavel Schiaucu 

 

Nr. consilieri prezenti: 13 

Nr. voturi pentru:          7 

Nr. voturi impotriva:     6 


