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ROMANIA
JUDETUL ARGE$

COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLESTI
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PROCES VERBAL

incheiat astdzi3l.l0.20l7, la sediul consiliului local cu ocazil desfflsuririi sedintei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Golesti.
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$edinfa este legal constituitd qi a fost convocatd de primarul'comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor afi.39 alin. (1) din Legea rr.2l5 I 2001privind administralia publicd 1oca15, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare qi a Dispoziliei de convocare ff. 394 I 25.10.2017.

La qedin!6 participd un numdr de 14 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflati in
funcfie. Lipseste d-l Copdescu Costel lonel.

La ;edinld mai participd d-l Miri!6 Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, d-l
VlSducd Cdtdlin - secretar qi in calitate de invitali : d-na Hgreboiu Cristina , inspector in cadrul
compartimentului Contabilitate, d-l Luca Ion - qeful SCUP qi dJl'schiaucu Pavel Mugurel - consilier
juridic

Preqedinte de qedinld este domnul Du{d Iulian care ia loc la prezidiu gi prezintd proiectul ordinii
de zi:

l. Prezentarea qi aproharea procesului verbal al ;edin{ei ordinare a Consiliului local
Schitu Gole;ti din data de26.09.2017.

2. Proiect de hotirire privind ini{ierea demersurilor necesare in vederea instrlinirii unui
imobil compus din teren ;i clidire ( fosta moarl CAP ) din.comuna Schitu Gole;tio sat Schitu
Gole;ti, nr. Z3lA,judelul Argeq. ir I

3. Proiect de hotlrflre privind aprobarea traseului microbuzelor scolare in anul;colar 2017
- 2018.

4. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local al comunei Schitu Gole;ti, jude{ul
Arge;, pe trim. IV, anul 2017.

5. Proiect de hotirf,re privind aprobarea noilor indicatori tehnico - economici pentru
obiectivul de investi{ii " Construire pode{ peste Riul Tirgului, punct Burneqti, Schitu Goleqti".

6. Proiect de hotirflre privind aprobarea noii F[e dp,date a achizi{iei pentru atribuirea
contractului de lucriri la obiectivul de investitii "Construire pode( peste Riul Tflrgului, punct
Burnesti, Schitu Gole;ti".

7. Informare privind lucrlrile efectuate, conform graficului de lucrlri pe luna septembrie
2017 de citre beneficiarii Legii nr.416 l200l,in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.

8. Proiect de hotflrire privind aprobarea Planului de ocupare a func{iilor publice din
aparatul de specialitate al primarului comunei Schitu Goleqti, pentru anul2018.

9. Proiect de hotlrdre privind aprobarea solicitlrii de trecere a unui imobil din proprietatea
privati a Statului Romfln qi aflat in administrarea Agenfiei'bomeniilor Statului, in proprietatea
privati a comunei Schitu Gole;ti, in administrarea Consiliului Local Schitu GoleEti.

10. Proiect de hotlrflre privind insu;irea raportului de evaluare a terenului in suprafa!5 de
33.818 mp situat in extravilanul comunei Schitu Golegti, punctul " Stejeriq", in vederea efectuirii
unui schimb imobiliar.

{,6 .

ir



11. Proiect de hotirire privind aprobarea Planului de intervenfie la deszipezire pentru
sezonul rece 2017 -2018. ,,tr

12. Proiect de hotirire privind aprobarea incheierii bontractelor de cofinan{are cu S.C.
Distrigaz Sud Re{ele SRL, pentru extinderea sistemului de distribufie a gazelor naturale in comuna
Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.

13. Proiect de hotlrflre privind modificarea HCL nr. 2 I 2017 pentru aprobarea listei
drumurilor locale care se amenajeazl in anul 2017.

14. Proiect de hotirire privind aprobarea Contului de execufie al bugetului local de
venituri qi cheltuieli la data de 30.09.2017

15, Diverse. ',{ i
D-l primar propune suplimentarea ordinei de zi cu inc5. un punct Ei anume:
-Proiect de hotlrire privind punerea la dispozifie cu titlu gratuit a unui spa{iu locativ in

clIdirea'fostului Spital Minier, in favoarea fam. Cioaca Antoneta, caz social. Propunerea este
aprobatd cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 16 puncte Ei este aprobat in unanimitate.
Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul comunei prezintd, procesul verbal al

;edinfei ordinare care s-a desflqurat in data de 26.09.2017.
Nefiind aduseamendamentelaacesta sesupunela vot $ibste aprobat ?nunanimitate.

2. Proiect de hotirire privind initierea demersurilor necesare in vederea instriinlrii unui
imobil compus din teren qi clldire ( fosta moarfl CAP ) din comuna Schitu Goleqti, sat Schitu
Goleqti, nr. 232A,jude{ul Argeq.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre Ei expunerea de motive cu ff. 8796 I 18.10.2017 iniliate
de primarul comunei Schitu Goleqti, raportul de specialitate cu nr. 8795 I 18.10.2017 intocmit de secretar

;i cererea d-nei Vintilescu Elena Roxana inregistrat6 cu m. 7336,1 07.09.2017.
Proiectul de hot5rire a primit avizfavorabil din partea coniibiilo; de specialitate nr.1 qi nr.2.
D-na Vintilescu Elena Roxana ( invitat ) informeazd consiliul local cd este interesatd de teren ;i

de clEdirea existentd pe acesta nu Ei de utilajele existente. Doreqte chiar sd renoveze clddirea.
D-l primar aratd, cd. acel imobil va fi scos lavdnzareprin organizarcaunei licitalii publice aqa cum

prevede legea.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei cu 14 voturi -pentru -

este adoptatd Hofirhrea Consiliului Local Schitu Goleqti nr. 70 din 31.10.2017.
,,t .
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3. Proiect de hotlrire privind aprobarea traseului microbuzelor;colare in anul;colar 2017

- 2018.
Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre iniliat de viceprimarul comunei Schitu Goleqti ;i adresa cu

nr.2472105.09.2017 a $colii Gimnaziale nr.1 Schitu GoleEti reprezent6nd cursele microbuzelor Ecolare
in anul qcolar 2017-2018 ?n care sunt prezentate traseul qi orele de plecare / sosire .

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorubil din partea comisiei de specialitate nr.3.
D-l Palaghiu M. intreab6 dacd se respectd legislafia muncii privind numirul de ore prestate de

Eoferii de pe microbuze. "6 i
D-l Duld I. aratd, cd Eoferii conduc efectiv in jur de 5 ore I zi, nedepdqind limita maximd de ore

prevdzut6 de lege.
D-na Proca Daniela - director $coala Gimnaziald nr.1 Schitu GoleEti ( invitat) informeazd cI s-a

convenit cu conducerea primdriei ca d-l Mirild Nicolae s5 efectueze cursele pe Valea Pechii qi pe cele
stabilite pentru formalia de danswi iar d-l Coman Ghe. si efectueze celelalte curse.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 14 votari -pentru -
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Golesti nr. 7l ,.din 31.10.2017.
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4. Proiect de hotlrffre privind rectificarea bugetului local al comunei Schitu Goleqti,
jude{ut Argeq, pe trim. IV, anul 2017.

Sunt prezentate : expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti , raportul cu nr. 9053
I 25.10.2017 intocmit de compartimentul financiar - contabil qi notificarea din partea CRFIR 3 Sud
Muntenia cu privire la confirmarea pldlii de 590.070 lei pentru finanfarea cheltuielilor eligibile in cadrul
proiectului " Reabilitare cdmin cultural in comuna Schitu Goleqti,,.pat Schitu Goleqti, jud. Argeq".

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea corhisiei de specialitate nr.1.
D-l primar aratd cd., pe l6ngd necesitatea acoperirii unor categorii de cheltuieli prin virarea de

credite bugetare neutilizate, s-a primit avansul de 590.070 lei pentru proiectul de reabilitare a cdminului
cultural din satul Schitu Gole;ti ;i s-a incasat suma de 10.500 lei din donafii qi sponsorizdnpentru" Zita
comunei Schitu Goleqti". S-apropus sumae 11.000 lei pentru suslinereacultelor qi anume:5.000 lei
pentru Biserica Schitu Goleqti; 3.000 lei pentru Biserica LdzdreEti unde mai trebuie consolidat aprox. 30
m de gard pentru imprejmuirea acesteia;2.000la Biserica Loturi qi 1.000 lei pentru Biserica EvanghelicS
unde trebuie frnalizatd,parcarea. ,r

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectrll'de hotdrdre ;i cu 14 voturi -pentru -
este udoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 72 din 31.10.2017.

5. Proiect de hotirire privind aprobarea noilor indicatori tehnico - economici pentru
obiectivul de investi{ii " Construire podef peste Rfful Tflrgului, punct Burneqti, Schitu Gole;ti".

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre iniliat de primar ;i expunerea de motive inregistrate cu ff.
9019124.10.2017 impreun6 cu Devizul General pentru cheltuielile necesare la obiectivul - " Construire
pode! peste Rdul Tdrgului, punct Burneqti, Schitu GoleEti". ,,.t .

Proiectul de hotdrdre a primit avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate nr. 1 qi nr.2.
Nefiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 14 voturi -pentru - ,

este adoptutd Hotiirdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 73 din 31.10.2017.

6. Proiect de hotirflre privind aprobarea noii Fiqe de date a achtzi[iei pentru atribuirea
contractului de lucriri la obiectivul de investi(ii "Construire podef peste Riul T0rgului, punct
Burneqti, Schitu Goleqti".

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre Ei expunerea de motil,re a primarului inregistrate cu nr. 9020
124.10.2017 .

Nefiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotirdre qi cu 14 voturi -pentru - este
adoptatd Hotdrilrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 74 din 31.10.2017.

7. Informare privind lucririle efectuate, conform graficului de lucru pe luna septembrie
2017 de cfltre beneficiarii Legii nr.416 I 2001, in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.

D-l Luca Ion - qeful S.C.U.P. prezintd toate activitdlile care au fost desftqurate in luna septembrie
2017 de c[tre beneficiarii de ajutor social, pe raza comunei Schitu|Gole;ti.

8. Proiect de hotlrire privind aprobarea Planului de ocupare a func{iilor publice din
aparatul de specialitate al primarului comunei Schitu Goleqti, pentru anul2018.

Sunt prezentate proiectul de hotdrdre, expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti
inregistratS cu nr. 8552 I 13.t0.20l7qi raportul de specialitate inregistrat cu nr. 8554 I 13.10.2017 intocmit
de secretarul comunei Schitu Goleqti.

Proiectul de hot[rdre a primit aviz favorabil din partea cornisiilor de specialitate nr. 1 , nr .2 qi nr.3 .

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de-hotdrdre qi cu 14 voturi - pentru
- este adoptatd HotdrArea Consiliului Local Schitu Golesti nr. 75 din 31.10.2017.
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9. Proiect de hotlrire privind aprobarea solicitlrii de trecere a unui imobil din proprietatea
privati a Statului Romin qi aflat in administrarea Agen{iei Domeniilor Statului, in proprietatea
privati a comunei Schitu Gole;ti, in administrarea ConsiliuluilLocal Schitu Goleqti.

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre iniliat de primarul comunei Schitu GoleEti , referatul cu m.
8629 I 16.10.2017 intocmit de secretarul comunei Schitu GoleEti qi adresa nr. 126419 I 26.09.2011 a
Agenliei Domeniilor Statului inregistrat[ la Prim6ria Schitu Goleqti cu ff. 8285 I 05.10.201].

Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr. 1qi nr.2.
D-l primar aratd,cd,acel teren din pct. " Laplf" a fost revendicat de unicul moqtenitor al defunctei

Maria Andreescu. Construcfia aceea care a fost cdndva Circumscripfia Sanitar-veterinard Schitu Golesti
acum este o ruin6; acolo trebuie intervenit cumva.

Nemaifiind discu{ii la acest punct, se supune la vot proiecful de hotdr6re qi cu 14 voturi - pentru
- este adoptatd Hotdrdrea Consiliulai Local Schitu Gole;ti nr. 76 dii 31.10.2017.

10. Proiect de hotlrire privind insusirea raportului de evaluare a terenului in suprafa{i de
33.818 mp situat in extravilanul comunei Schitu Gole;ti, punctul " Stejeriq", in vederea efectulrii
unui schimb imobiliar.

Sunt prezentate: proiectul de hotirdre qi expunerea de motive inregistrate cu nr. 8198 I 18.10.2017
qi Raportul de evaluare aproprietdlii imobiliare " teren extravilan,,punct Stejerig, CF 80174, CAD 80174,
33.818 mp, com. Schitu Goieqti, jud. Argeq in vederea stabilirii rlalorii de pia[d", inregistrat cu nr. 158 /
l0 12017 care a fost intocmit de SC Rombalkan Business SRL.

Proiectul de hotdrdre a primit avizfavor*il din partea comisiilor de specialitate nr.1 Ei nr.2.
D-l Balcd C-tin intreabd cum se va face schimbul de terenuri dac6 din raportul de evaluare al

celuilalt beneficiar varezulta o valoare mai mare a terenului propus la schimb.
D-l Palaghiu M. precizeazd. cd din punct de vedere al amplasamentului qi ca zonS terenul nostru

are valoare mai mare.
D-l Pdtraqcu F. spune ca ar fr de preferat s[ se dea la schirgr, p un teren din Loturi; crede cd nu ar fi

fost de acord niciun cetdlean cu acest schimb.
Nemaifiind disculii Ia acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrAre qi cu 14 voturi - pentru

- este adoptatii Hotdrdreu Consiliului Locul Schitu Gole;ti nr. 77 din 31.10.2017.

11. Proiect de hotirire privind aprobarea Planului de interven(ie la deszlpezire pentru
sezonul rece 2017 -2018.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive a viceprimarului comunei Schitu
Gole;ti inregistratd cu ff. 8820 I 18.10.2017. 't{

Proiectul de hotdrAre a primit avizfavorubil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.2.
D-l primar propune ca la acelaqi pre! sd se intervind cu 2 agenti economici specializati pentru

prestarea unor astfel de lucrdri, pe toatS perioada sezonului rece2017 - 2018.
Nemaifiind disculii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 14 voturi - pentru

- este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 78 din 31.10.2017.

12. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea incheierii contractelor de cofinan{are cu S.C.
Distrigaz Sud Re{ele SRL, pentru extinderea sistemului de distribu{ie a gazelor naturale in comuna
Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre, expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti
inregistrat[ cu ff. 87 69 I 18.10.2017, adresa nr. 31 1565489 I 01.09.2017 a SC Distrigaz Sud Relele Ei
cele doud in;tiinfdri din partea acestei societdli cu documentele necesare emiterii acordului de acces pentru
ulilele Balcd qi VlSsceanu.

Proiectul de hotdrdre a primit avrz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
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D-l primar aratd, cd,nu s-a reuEit schimbarea soluliei de racordare ( montare conductd aeriand )
cerutd de la SC Distrigaz Sud Retele SRL pe motiv cd solulia propusd de noi nu prezintd siguranld in
exploatare.

Nemaifiind disculii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 14 voturi - pentru
- este adoptatd Hofirhrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 79 din 31.10.2017.

13. Proiect de hotirire privind modificarea HCL \r. 2 I 2017 pentru aprobarea listei
drumurilor locale care se amenajeazi in anul 2017.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive inifiate de primarul comunei Schitu
Goleqti.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
D-l primar aratd, cd, in proiectul de modernizare a drumurilor locale pe anul 2017, din eroare s-a

proiectat'modemizarea uli1ei Vasilescu 1 pe o lungime de 35 m in loc de Vasilescu2 cu o lungime de
72m. Deorece aceastd eroare s-a constatat la sf6rEitul perioadei contractului de execu{ie a lucrdrilor nu
mai existd timpul necesar pentru refacerea proiectului qi execufia lucrSrilor. Astfel cd s-a renunlat la
modernizarea uli1ei Vasilescu in acest an, urm6.nd ca ambele ( Vasilescir 1 - 35 m qi Vasilescu 2 - 72 m)
sd fie modernizate in anul urm6tor.

Nemaifiind disculii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdr6re Ei cu 14 voturi - pentru
- este adoptatd HotdrAreu Consiliului Local Schilu Gole;ti nr. 80 din 31.10.2017,

14. Proiect de hotirire privind aprobarea Contului de execu{ie al bugetului local de
venituri qi cheltuieli la data de 30.09.2017 !$r

Sunt prezentate: proiectul de hotirdre inifiat de primarul c6rhunei Schitu Goleqti gi raportul cu nr.
9O3l I 24.10.2017 intocmit de compartimentul financiar * contabil.

Nefiind disculii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 14 voturi - pentru -
este udoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 81 din 31.10.2017.

15. Proiect de hotlrflre privind punerea la dispozi{ie cu titlu gratuit a unui spa{iu locativ in
clldirea fostului Spital Minier, in favoarea fam. Cioaca Antometa, caz social.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de mo[[e iniliate de primarul comunei Schitu
Gole;ti qi referatul cu nr. 9167 I 31.10.2017 intocmit de d-na Luca Mariana Camelia inspector superior
la S.P.A.S.

D-l primar aratd cd. este un caz social fiind vorba de o familie compusd din 7 membrii care nu au
unde locui acum in prag de iarnd; sunt nevoili sd gdseascd un spaliu locativ pe raza localitdlii noastre.

Nemaifiind disculii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrire qi cu 14 voturi - pentru
- este adoptutd Hotdrhrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 82 din 31.10.2017.

16. Diverse. ,,q, .,tr
D-na Proca Daniela informeazd consiliul local asupra stdrii bazei informatice a qcolii. Precizeazd,

cd toate calculatoarele au o vechime de peste 10 ani, modul de funclionare al acestora fiind discutabil.
Solicitd dotarea qcolii cu cel pulin 15 calculatoare. Trebuie avut in vedere cd in planul -cadru pentru
invdldmdntul gimnazial incep6nd cu anul qcolar 2Ol7-2018 s-a introdus obligatoriu o ord de informaticd
pentru clasele V-VI[.

D-l primar informeazd cE la inceputul anului 2018 vor intra in dotarea qcolii 6 calculatoare prin
programul Programul Ocupafional Capital Uman 2014 -2020 ( P.O.C.U.)

D-l Moise Ghe. din satul Valea Pechii doregte scutirea de I[plata lunard a unui consum de ap6 de
1 0 mc / lund. in prezent, conform HCL nr. 40 I 30.05 .201 7, benefi ciiA de gratuitate doar pentru cantitatea
de 5 mc / lund. Acesta informeazd cd nu sunt instalate apometre la toate persoanele care ar trebui sd
beneficieze de consumul gratuit al cantitdlii de apd prevdzute in hotdrdrea consiliului local.
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D-l primar il asigurd c5 in qedinla ordinard din luna noiembrie 2017 va propune adoptarea unei
hotdrdri a consiliului local in vederea scutirii de la plata a unui consum de 10 mc / lund pentru fiecare
dintre familiile prevdzute in HCL nr. 40 I 2017. in cursul acestei sdptdmdni se va verifica existen{a
apometrelor qi la celalli beneficiari. ',$;i

D-na Onofrei Rozalia aratd. cd. este in litigiu cu vecinul sdu Ifrim Nicolae care a concesionat un
teren in suprafald de 63mp pentru construirea unui garaj. in realitate acesta ocupd o suprafald de 81 mp,
susline ci nu define nicio schi!6 privind amplasamentul terenului concesionat qi qtie cd mdsur6torile s-au
efectuat din gardul fam. Scarlat. D-na Onofrei solicitd sd fie respectate prevederile HCL nr. 63 I
25.11.2008 cu mdsurdtorile stabilite atunci, astfel incdt numitul Ifrim Nicolae sd nu-Ei poatd amplasa
garajul la intdmplare, acolo unde doreqte el.

D-l primar propune comisiei de specialitate nr. 2 ( comisia juridicd ) sd facd o deplasare in teren
pentru a verifica dacd numitul Ifrim Nicolae respectd prevederile IICL nr. 63 I 2008.

D-na Onofrei R. soliciti s6-i fie respectat dreptul de proprietat'e qi accesul spre proprietatea sa,

sd i se precizeze ce inseamnd o construclie uqoar[, care nu necesit[ emiterea unei autoriza\ii de construire.
D-na Bdgneanu din satul Valea Pechii solicit6 revocarea HCL nr. 63 / 26.08.2014 prin care a fost

aprobatd masa totald maximd admis[ de 40 tone pentru vehiculele care circuld pe drumurile locale. Prin
aceastd hotdrdre i-au fost aduse mari prejudicii asupra terenului qi locuinfei din proprietatea sa. Solicitd
urgent restrictionarea accesului vehiculelor de mare tonaj pe drumul din acea zon6.

D-l primar informeaza cd. exploatarea masei lemnoasi,in zon[ s-a realizat pe drumul amenajat
pe firuI vaii.tn qedinla ordinard din luna noiembrie va fi inclusa ilb ordine a de zi qi solicitarea doamnei
Bagneanu.

D-l $ipoteanu C. atrage aten[ia asupra schimbului de terenuri care se va efectua intre Com. Schitu
Goleqti qi Mun. Cdmpulung. Prelul stabilit de evaluator la l,40lei / mp pentru terenul din StejeriE i se

pare unul derizoriu.
D-l Pdtraqcu F. solicitd la qedinla urmdtoare sd fie prezentat contractul incheiat cu SC Pet Electric

Global SP SRL Campulung pentru iluminatul public. Ldmpile stradale se aprind tlrziu cdnd afard este

deja intuneric. Intreabd dacd, pentru camerele video s-a incheiat proges verbal de recepfie.
D-l viceprimar precizeazd, ca a fost efectuatd receplia camerelor;video.
D-l Balci C-tin solicitd sd fie instalate pldcule prin care cetdlenii si fie avertizati cd vor pldti

amenzi in cazul depozitdrii gunoiului menajer la intdmplare.
D-l Tudor I. doreqte sd Etie care este situalia cu podul de la Valea Poienarilor; dacd colaborarea

cu A.B.A. Arges Vedea mai este in vigoare.
Primarul comunei- va suna pe directoul tehnic de la Apele Romane care raspunde de aceste lucrari

si raspunsul acestuia va fi comunicat consilierilor locali.
D-l Palaghiu M. atrage atentia asupra faptului cd trebuie ireparate qi punlile de trecere peste

cursurile de ape.

Viceprimarul comunei - in cursul zilei de azi ar fost inlocuite scanduri pe puntile pietonale peste

Raul Targului.
D-l Boghez G.M. intreab6 dacd au fost supravegheate lucr[rile de asfaltare a drumurilor din

comun[. Considerd c[ in urma frnalizdrii lucrdrilor de asfaltare trebuie fluidizat qi traficul.
D-l Bragd I.L. anunld cd trebuie montatd o balustradd la podul din Valea Pechii. Solicitd intocmirea

unei schile cu terenurile proprietarilor de la blocuri unde s-au construit magazii.
Nemaifiind discufii in qedin{a de ast6zi preqedintele de qedihld declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinfa se incheie in jurul orei 18.00.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinld,
DUTA IALIAN

Secretar,
vtioacA ciriuN
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