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                                                      ROMÂNIA 
                                              JUDEȚUL  ARGEȘ 
                                      COMUNA  SCHITU  GOLEȘTI 
                CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  SCHITU  GOLEȘTI 

 
 

 
 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 25.04.2017, la sediul consiliului local cu ocazia desfășurării ședinței de lucru 
ordinare a Consiliului Local Schitu Golești. 
 Ședința este legal constituită  și a fost convocată de primarul comunei Schitu Golești în baza 
prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și a Dispoziției de convocare nr. 157 / 20.04.2017. 
 La ședință participă un număr de 12 consilieri locali din numărul total de 15 consilieri aflați în 
funcție. Lipsesc d-nii : Boghez Grigoriță Maurel, Duță Iulian și Solomon Ion.  

La ședință mai  participă  d-l Miriță Vasile – Tudorel – primarul comunei Schitu Golești, d-l 
Vlăducă Cătălin – secretar , d-l Schiaucu Pavel Mugurel – consilier juridic în aparatul propriu al consiliului 
local și în calitate de invitați : d-na Horeboiu Cristina , inspector în cadrul compartimentului Contabilitate 
și d-l Luca Ion, șef  SCUP și  d-l Stanciu  Mircea – delegat sătesc. 
 Președinte de ședință este domnul Șipoteanu Cristian care ia loc la prezidiu și prezintă  proiectul 
ordinii de zi: 

1.  Prezentarea  și  aprobarea  procesului  verbal  al ședinței ordinare a Consiliului  local 
Schitu Golești din data de 28.03.2017. 

2.  Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de  consilier local al d-lui 
Solomon Ion, prin demisie, și declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta. 

3.  Prezentarea raportului anual privind situația  economico – financiară a Asociației 
Utilizatorilor Pășunilor Comunale Schitu Golești, pe anul 2016. 

4.  Proiect de  hotărâre  privind aprobarea încheierii  contractelor de cofinanțare cu SC  
DISTRIGAZ  SUD REȚELE  SRL, pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale 
în comuna Schitu Golești, județul Argeș. 

5.  Proiect de hotărâre  privind  marcarea și tăierea  de material lemnos din afara fondului 
forestier, aparținând domeniului public, aflat în punctele fosta unitate militară și izlazul Valea 
Florii. 

6. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri 
și cheltuieli, la data de 31.12.2016. 

7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului de execuție al bugetului local de venituri 
și cheltuieli, la data de 31.03.2017. 

8.  Diverse. 
 
Se supune la  vot  proiectul  ordinii de zi și este aprobat în unanimitate. 

 Se  trece la pct.1 din ordinea de zi la  care  secretarul  comunei prezintă procesul  verbal al 
ședinței  ordinare care s-a  desfășurat în data de 28.03.2017. 
 Nefiind  aduse amendamente la acesta  se supune la  vot  și este  aprobat  în unanimitate. 
 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de  consilier local al d-lui 
Solomon Ion, prin demisie, și declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta. 
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Sunt prezentate: proiectul de hotărâre , expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golești 
înregistrată cu nr. 3490 / 18.04.2017; raportul de specialitate cu nr. 3489 / 18.04.2017 întocmit de secretar; 
referatul constatator nr. 3488 / 18.04.2017 semnat de către primarul și secretarul comunei,  cererea de 
demisie a d-lui Solomon I. și adresa  înregistrată cu nr. 3046 / 31.03.2017 din partea Organizatiei PSD 
Schitu Golești 

D-l primar arată că potrivit art. 9 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 393  / 2004 privind Statutul aleșilor 
locali, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condițiile de încetare a mandatului de 
consilier local al domnului Solomon Ion, înainte de  expirarea duratei  normale a  mandatului acestuia. 

Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 12 voturi -pentru - , 

este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 28 din 25.04.2017. 

 
Întrucât d-l Gheorghe Heroiu , președintele  Asociației Utilizatorilor Pășunilor Comunale Schitu 

Golești a anunțat că nu poate fi prezent la ședința de astăzi, pct. 3 din ordinea de zi se amână pentru ședința 
următoare. 

 
4.  Proiect de  hotărâre  privind aprobarea încheierii  contractelor de cofinanțare cu SC  

DISTRIGAZ  SUD REȚELE  SRL, pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale 
în comuna Schitu Golești, județul Argeș. 

Sunt prezentate : proiectul de hotărâre și expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golești 
înregistrată cu nr. 3522 / 19.04.2017 și cele 6 adrese din partea SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL cu 
propunerile de cofinanțare pentru extinderea retelei de gaze naturale pe drumurile și ulitele comunale. 

Din cele 11  drumuri și ulițe comunale s-au primit propuneri de cofinanțare pentru 6 din acestea . 
Au rămas pentru perioada următoare:  ulița Vlăsceanu Valea Pechii; ulița Balcă; ulița Vasilescu 1; ulița 
Copăescu și intrarea Zmărăndoiu. Acestea vor fi luate în calcul imediat ce vor fi primite propunerile de 
cofinanțare din partea operatorului de gaze naturale 

D-l primar informează că în săptămâna  viitoare se vor realiza și cuplajele pe cele 13 ulițe care au 
fost incluse anterior în proiectul de extindere a sistemului de distribuție a gazelor naturale și se va drumul 
la gaze. Mai sunt lucrări de remediat care vor fi efectuate în perioada imediat următoare. Se va primi și 
proiectul tehnic pentru lucrările de asfaltare  care trebuie aprobat urgent într-o ședință extraordinară. 

Nefiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 12 voturi -pentru - , este 

adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 29 din 25.04.2017. 

 

5. Proiect de hotărâre  privind  marcarea și tăierea  de material lemnos din afara fondului 
forestier, aparținând domeniului public, aflat în punctele fosta unitate militară și izlazul Valea 
Florii. 

Sunt prezentate : proiectul de hotărâre și expunerea de motive a viceprimarului comunei Schitu 
Golești înregistrată cu nr. 3559 / 20.04.2017. 

D-l primar  arată că s-a propus varianta mai economică pentru construirea podețului peste Râul 
Târgului din zona Burnești, prin utilizarea lemnului de esență salcâm de la fosta unitate militară  în vederea  
confecționării de grinzi și pardoseală. Totodată se propune aprobarea marcării și tăierii  în condițiile legii, 
a 20 mc de masă lemnoasă de esență:  anin, carpen și fag, din punctul Valea Florii. Această cantitate va fi 
utilizată ca lemn de lucru și lemn de foc 

Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 12 voturi -pentru - , 

este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 30 din 25.04.2017. 

 
6.  Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri 

și cheltuieli, la data de 31.12.2016. 
Sunt prezentate: proiectul de hotărâre și raportul  cu nr. 3542 / 20.04.2017 privind Contul  de 

execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2016, întocmit de compartimentul  
financiar- contabil 
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D-l primar arată că aceste informații se cunosc în parte,  întrucât  contul de execuție al bugetului 
local al comunei Schitu Golești se aprobă trimestrial. 

Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 12 voturi -pentru - , 

este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr.  31 din 25.04.2017. 
 
7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului de execuție al bugetului local de venituri 

și cheltuieli, la data de 31.03.2017. 
Sunt prezentate: proiectul de hotărâre și raportul  cu nr. 3543 / 20.04.2017 privind Contul  de 

execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 31.03.2017, întocmit de compartimentul  
financiar- contabil. 

Din raportul de specialitate întocmit de d-na Horeboiu Cristina – insp. la compart. financiar – 
contabil  sunt evidențiate  încasările  realizate la venituri cât și plățile efectuate la cheltuieli , până la data   
31.03.2017. 

D-l primar subliniază faptul că deși nu se încasează suficient, se încearcă  încasarea taxei de 
salubrizare de la un număr cât mai mare de cetățeni. În acest sens , în  perioada aceasta se fac deplasări  în 
teren de către toți salariații din Primăria Schitu Golești pentru stabilirea nr. exact de persoane din fiecare 
gospodărie care  trebuie să plătească taxa de salubrizare. Totodată populația din localitate va fi informată 
cu privire la obligația efectuării și menținerii curățeniei la stradă în dreptul fiecărei locuințe și la colectarea 
selectivă a deseurilor menajere. Astfel, prin colectarea selectivă într-un procent mai mare autoritățile 
locale vor plăti mai puțin la fondul de mediu 

Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 12 voturi -pentru -,  

este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 32 din 25.04.2017. 
 
10. Diverse 
 
D-l  Tudor I.: Avem probleme cu asfaltul din Loturi. Pe Râul Târgului s-au format  multe insulițe;  

între râu și Trinina a mai rămas  o porțiune de aprox. 1,5 m. 
D-l. Primar: Se va interveni cu o adresa la C.N. Apele Romane. 
D-l Tudor I :Să demarăm și proiectul  de la Valea Pechii. 
D-l Balcă C.: După ce s-a asfaltat  ulița Bisericii , s-a deplasat rigola betonată, Nu s-a rupt asfasltul 

dar s-a deplasat șanțul. 
D-l  primar : De ce?  Pe aceasta ulita intr-un timp foarte scurt s-au facut mai multe lucrari asfalt, 

subzidire  gard biserica, rigole, urmeaza gazele. Si tot  acolo se sclivisea rigola și oamenii din zonă 
deversau apa  menajeră  de la baie. Asta s-a întâmplat pe ulița Balcă. 

D-l Oprescu N.:  Atunci când s-au introdus gazele s-a tăiat asfaltul și nu s-a mai acoperit  ulterior 
și șanțul. 

D-l primar : Noi dăm aviz la gaze pentru subtraversare și solicităm refacerea asfaltului de fiecare 
dată. 

D-l Oprescu N.: Trebuie adusă piatră spartă și pe ulița Ungureni la Costiță. 
D-l. Primar: Se va aduce, acolo mai trebuie montat si un tub. 
D-l Stanciu M. ( delegat sătesc): S-a luat asfalt de la rampă și șanțul este foarte înalt. Ne trebuie 

niște oameni pentru această lucrare. 
D-l.primar: d-l.Luca Ion va repartiza beneficiari ai Legii 416/ 2001 pentru lucrari la santul pe 

Costita. 
D-l Istrate S. : Ulița lui Răducu  este luată în calcul pentru extinderea rețelei de gaze? 
D-l primar: Nu au fost depuse cereri. Este bine ca oamenii de acolo să depună cereri pentru anul 

viitor. 
D-l Istrate S.: La blocuri trebuie reparat drumul în lateral. Trebuie adusă piatră. 
D-l Fătu F.: Avem o problemă cu oile lui Horia. Avem 7 ha de izlaz. Acesta s-a instalat cu oile în 

izlaz. A luat izlazul din Ruginoasa și l-a dat la cel din Poienari. Să iasă cu oile din izlaz! 
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Dl. primar: Primaria nu a acordat aviz pentru pasunat, maine va fi chemat dl. Stoica Horia la 
Primarie, impreuna cu Heroiu Gheorghe, presedintele asociatiei pentru a se lamuri problema ridicata. 

D-l Rădoiu I.: Drumul de la Tănăsești a fost  turnat prost de la început. S-a măcinat , între timp a 
început să iasă iarba prin el. Asfaltul este turnat în strat subțire. 

D-l Palaghiu M.: Trebuia ca cei de la Drumuri Naționale  să asfalteze drumul  de la Tănăsești. Pe 
Burnești s-a  făcut mai mult decât a fost prevăzut. Nu s-a putut împărți  bucata de drum? 

D-l primar: Trebuie adresă la C.N.A.D.N.R. din partea Consiliului local pentru drumul de la 
Tănăsești . 

D-l Rădoiu I.: Panta drumului a fost dată invers. S-a dezgolit și conducta de apă. 
D-l primar:  Trebuie  acoperit șanțul pe partea stângă. 
D-l Rădoiu I. : Am o întrebare pentru d-l Istrate: Sunt copii care vor să joace fotbal, de ce nu sunt 

lăsați?  Nu se poate să ai meci pe teren propriu și să nu ai cu cine juca! 
D-l. Copăescu C.: Ce facem cu paza de noapte? Au fost sparte 3 case în zonă, la Olteanu, Iordache 

și Bragă. Nu este nimeni pe stradă. 
D-l primar: Noi putem contracta firme de pază pentru acest serviciu. Am ajuns la concluzia că 

dacă avem o patrulă de 2 persoane ne costă la 75% din costurile actuale cu paza. Avem oameni care se 
apropie de pensionare . Trebuie gândită  și varianta aceasta in viitorul apropiat. 

Nemaifiiind discuții în ședința de astăzi  președintele de ședință declară închise lucrările acesteia. 
Ședința se încheie în jurul orei 16.50. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 
                          Președinte de ședință,                                                         Secretar, 

                      ȘIPOTEANU  CRISTIAN                                          VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 

 
 


