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ROMÂNIA 

JUDEȚUL  ARGEȘ 

COMUNA  SCHITU  GOLEȘTI 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  SCHITU  GOLEȘTI 

 

 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Încheiat astăzi 26.06.2018, 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. 196  / 21.06.2018. 

 La ședință participă un număr de 14 consilieri locali din numărul total de 15 consilieri aflați în 

funcție. Lipsește d-l Oprescu Nicolae Dorinel 

La ședință mai  participă d-l Miriță Vasile - Tudorel – primarul comunei Schitu Golești, d-l 

Vlăducă Cătălin – secretar și în calitate de invitați : d-na Horeboiu Cristina - inspector în cadrul 

compartimentului Contabilitate,  d-l Schiaucu Pavel Mugurel – consilier juridicși d-l Luca Ion – șeful 

S.C.U.P. 

 Președinte de ședință este domnul  Dorobanțu Bogdan - Florinel 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  29.05.2018. 

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru utilizarea Căminului cultural 

Lăzărești 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane responsabile cu Căminul cultural 

Lăzărești. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local pe anul 2018. 

5.Prezentarea Raportului privind  activitatea  asistenților personali ai persoanelor  

încadrate în gradul de handicap grav, din comuna Schitu Golești, în semestrul II 2017. 

6. Informare privind lucrările executate de beneficiarii Legii nr. 416 / 2001, pe luna mai 

2018. 

7. Diverse. 

 

Se supune la  vot  proiectul  ordinii de zi  cu cele 7 puncte 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 29.05.2018. 

 Nefiind  aduse amendamente la acesta  se supune la  vot  și este  aprobat  în unanimitate. 

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru utilizarea Căminului cultural 

Lăzărești. 

Sunt prezentate: proiectul de hotărâre  și  expunerea de motive a primarului comunei Schitu 

Golești înregistrată cu nr. 5080 / 20.06.2018. 

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.3. 
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D-l primar arată că  taxele propuse sunt unele modice. Nu se știe care va fi  consumul de gaze și 

consumul de energie electrică. Nu a fost verificată  până acum instalația de încălzire. In functie de 

consumurile la utilitati taxele ar putea fi ajustate pentru a se acoperi cheltuielile. 

 

Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 14 voturi - pentru–

este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 57  din 26.06.2018. 

 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane responsabile cu Căminul cultural 

Lăzărești. 

Sunt prezentate: proiectul de hotărâre cu propunerea din partea comisiei nr. 3 pentru consilierul 

local Copaescu Ionut , expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golești înregistrată cu nr.5087 

/ 20.06.2018 și raportul de specialitate întocmit de d-l Schiaucu Pavel – consilier juridic. 

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr. 2 și nr.3. 

D-l primar: Doream să externalizăm acest lăcaș cultural dar legea nu ne permite acest lucru. 

Când vom avea și Căminul cultural Schitu Golești modernizat atunci putem angaja o persoană de 

specialitate responsabilă cu aceste  două instituții, un director al caminelor culturale. 

D-l Cioacă L., din partea comisiei nr. 3  propune ca persoană responsabilă cu administrarea 

Căminului cultural Lăzărești., fara remuneratie,  pe d-l Copăescu Ionut. Propunerea este aprobată în 

unanimitate. 

Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 14 voturi - pentru- 

este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 58  din 26.06.2018. 

 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local pe anul 2018. 

Sunt prezentate: proiectul de hotărâre și expunerea de motive a primarului comunei Schitu 

Golești înregistrate cu nr.  5097 / 21.06.2018 și raportul de specialitate cu nr. 5103 / 21.06.2018 întocmit 

de d-na Horeboiu Cristina – inspector la Compartimentul  Contabilitate , impozite și taxe. 

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil  din partea comisiei de specialitate nr. 1. 

D-l primar: trebuie investit și în Sistemul de alimentare cu apă din satele Valea Pechii și Loturi. 

Se pare că nici instalația de clorinare nu mai funcționează la parametrii normali. Așa cum arată 

buletinele de analize a apărut o concentrație putin peste limitele admisibile si la  bacterii, in afara 

problemei stiute de acum 2 luni cu privire la concentratia mai mare la mangan. Cele două rezervoare de 

înmagazinare a apei au fost curățate și spălate, este posibil sa achizitionam unele piese pentru statiile de 

clorinare, in acest moment se repeta probele la un alt laborator. Intrucat aceste probleme nu existau la 

momentul elaborarii bugetului local, si pe cale de consecinta, investitiile la sistemele de apa( statii de 

demanganizare, piese pentru statii de clorinare sau chiar statii de clorinare) nu au fost  bugetate, vom 

solicita, in completarea sumei de 17 mii lei  alocate azi din bugetul local si sume de la Consiliul judetean 

care pana in acest moment atat la aprobarea bugetului judetului  si pentru  repartitia pe localitati a 

sumelor  cat si la rectificarea bugetara de la sfarsitul lunii iulie nu a alocat nicio suma UAT Schitu 

Golesti. 

D-l  Balcă C-tin: Cei de la Edilul SA vor să ne racordăm cu cele  două  sate la conducta  

principală de alimentare cu apă. 

D-l viceprimar: Prin racordare la conducta principală este posibil să periclităm alimentarea cu 

apă în satele Schitu Golești și Lăzărești. 

D-l Fătu D.: Ceva trebuie făcut pentru a se putea consuma apa de la chiuvetă nu doar  pentru 

consumul  menajer. 

Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot  proiectul de hotărâre și cu 14 voturi – pentru 

- este adoptată Hotărârea Consiliului Local  Schitu Golești nr. 59  din  26.06.2018. 

 

5. Prezentarea Raportului privind  activitatea  asistenților personali ai persoanelor  

încadrate în gradul de handicap grav, din comuna Schitu Golești, în semestrul II 2017. 
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 Este prezentat Raportului privind  activitatea  asistenților personali ai persoanelor  încadrate în 

gradul de handicap grav, din comuna Schitu Golești, în semestrul II 2017, înregistrat cu nr. 5098 / 

21.06.2018. 

 D-l  Dorobanțu B.: Am  fost întrebat dacă  asistenții personali au dreptul să  primească vouchere 

de vacanță. 

 D-l  primar: Pentru că sunt salariați cu contract individual de  muncă ar trebui să  primească. Dar 

asistentul personal când  pleacă în concediu primește două salarii dintre care unul reprezintă 

indemnizația de concediu. Din acest punct de  vedere nu ar trebui să  beneficieze și de vouchere de 

vacanță. Oricum in sedinta ordinara din luna iulie se va adopta un Regulament pentru acordarea acestor 

tichete de vacanta. 

 

6. Informare privind lucrările executate de beneficiarii Legii nr. 416 / 2001, pe luna mai 

2018. 
Sunt prezentate toate lucrările și acțiunile efectuate cu beneficiarii de ajutor social  în luna 

anterioară ( mai.2018). 

 

7. Diverse. 

D-l primar informează  că investiția privind canalizarea este postată în sistemul informatic pentru 

achiziții publice . Termenul este 19 iulie. Asta înseamnă că în 2-3 luni vom cunoaște constructorul iar in 

septembrie / octombrie vom avea semnat contractul pentru lucrări de execuție pe cei 7 km de canalizare 

stabiliți în etapa I. 

Proiectul  tehnic pentru investiția – ”Reabilitare cămin cultural în satul Schitu Golești, com. 

Schitu Golești, jud. Argeș” a fost înaintat spre avizare . Dacă lucrurile vor  fi în regulă vom putea derula  

procedura de  licitație în vederea execuției lucrărilor. 

Investiția– ” Sală de sport școlară la Școala Gimnazială Lăzărești”, derulată prin Programul 

Operațional Regional, Axa 10 – Investiții in Educație, a fost  declarată eligibilă. În funcție de rezultatul 

analizei economico – financiare vom primi un punctaj pentru care se va aproba finanțarea proiectului 

La lucrările de reprofilare a albiei Râului Târgului, buldozerul a  lucrat în zona de lângă podul 

din Valea Pechii, urmează să intre și în alte  zone. Utilajul  consumă aprox. 20 l / oră de  motorină. Noi 

am  contribuit cu 600 l de motorină până în prezent și mai avem disponibilă o cantitate de  300 l. 

Este prezentată cererea Bisericii ” Sf. Trei Ierarhi” din satul Valea Pechii înregistrată cu nr.5157 

/ 25.06.2018 care solicită suma de 4000 lei pentru lucrări de restaurare a picturii interioare  care s-a 

degradat din cauza umidității excesive provocate de infiltrațiile de apă. 

D-l primar propune  membrilor Comisiei de cultură din cadrul consiliului local să se deplaseze în 

teren și să stabilească ce lucrări se vor executa  cu suma de 6000 lei care a fost alocată din buget pentru 

acest locaș de cult. 

D-l Pătrașcu F. propune să  fie refăcută pictura bisericii mai bine decât să fie instalate camere 

video. 

Este prezentată adresa Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș nr. 

318 / 18.06.2018 înregistrată la Primăria Schitu Golești cu nr. 5052 / 19.06.2018 prin care consiliul local 

este informat de apariția unui  focar de boală  pe proprietatea d-lui Duță Dan, domiciliat în București, 

acesta având o casă de vacanță în comuna Schitu Golești. Aici s-a confirmat, în urma emiterii unui 

buletin de analize de la Laboratorul SVSA Arges, apariția Bolii lui Aujeszki la 7 feline ( pisici) care au 

fost găsite moarte pe proprietatea d-lui Duța Dan. DSVSA Argeș a stabilit  un plan de măsuri ce se 

impun în vederea eradicării Bolii lui Aujeszki. 

D-l primar : la Podul de la Cârnaru de pe DN 73 există un risc mare pentru pietoni. Am făcut o 

intervenție la C.N.A.I.R. și la constructorul lucrărilor de reabilitare ale DN 73 și am primit următorul 

răspuns: ” ca urmare a adresei dvs. nr. 4263 / 18.05.2018 vă aducem la cunoștință  faptul că s-au luat 

măsuri de interzicere temporară a accesului pietonal, pe ambele părți ale podului”. La răspuns ne-au fost 

atașate și poze din care reiese blocarea accesului pietonal. 
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D-l Balcă C-tin.: Când se vor începe lucrările la Podul din Valea Pechii din punctul ” Costea”. 

D-l primar: Avem în vedere  să începem lucrările in a doua parte a anului. 

Nemaifiind discuții în ședința de astăzi  președintele de ședință declară închise lucrările acesteia. 

Ședința se încheie în jurul orei 16.45. 

 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Președinte de ședință,                                                             Secretar, 

          DOROBANȚU BOGDAN – FLORINEL                                 VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 

 

 


